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The purposes of this research were 1) study the knowledge of potential development for community
entrepreneurs based on the concept of creative economy, 2) study the potentials and factors leading to
successful community enterprises, 3) develop the model of potential development for community entrepreneurs
and 4) estimate and do the lessen learnt towards the models of potential development for community
entrepreneurs in accordance with the concept of creative economy.
This research is considered Research and Development study (R & D) using the mixed research methods;
quantitative and qualitative. The research instruments are participant observation, in-depth structured interview,
evaluation form designed based on suitable models of potential development for experts, group interviews and
content analysis.
There are several points deserved to include in the research findings as follows;
1. The majority of community enterprises produce processed agricultural products. Their concept is to
increase the value of leftover agricultural products by preservation process. However, they do not have enough
knowledge and understanding on the product development based on the concept of creative economy.
2. The potential and factor of achievement is the participation of group members especially, when all
of them are clear on their roles and responsibilities. Additionally, the group leader also takes the important role
to gain the social acceptance allowing she or he to direct the group to success.
3. The researcher utilizes the model of potential development for community entrepreneurs entitled
“Social Creative Potential Development Model” (SCPD Model) which can be applicable in different context of
development. The trainings on potential development for community entrepreneurs by using Social Creative
Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model) were organized to indicate two participating
community entrepreneur groups located in Nakhonprathom Province.
4. According to the 20-questions evaluation on potential development for community entrepreneurs,
the scores both groups get are considered high. The lesson learnt of this study is community entrepreneurs in the
beginning did not understand the concept of creative economy. The researcher therefore took opportunities to
talk to and discuss with them until they could recognize the importance of creative economy, the application of
creative economy into product development and the establishment of social network. The research significance
is the development of potential development model for community entrepreneurs, which is creative, practical
and user-friendly. Community entrepreneurs can utilize the model for developing their products. The model is
supposed to be distributed publicly for the sake of social and economic development once and for all.
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ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม......................................................................................
กรอบแนวความคิดในการวิจัย....................................................................................
กรอบแนวความคิดการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์..................................................
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม.................................................................................................
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม...................................................................
กล้วยหอมอบเนย........................................................................................................
เพลิน กล้วยหอมอบเนย..............................................................................................
กระเจี๊ยบสดและกระเจี๊ยบแปรรูป..............................................................................
งานแสดงโชว์สินค้าโอท็อป ซิตี้....................................................................................
ผลการวิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม...........
ผลการวิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม..............................
ประชุมกลุ่มระดมความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม..........................................................................
ประชุมกลุ่มระดมความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม............
การสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป
จังหวัดนครปฐม..................................................................................................
การสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม............................
การสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิดหารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม...............
การสนทนากลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม..........................
เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 1………………………
เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 2………………………
เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 3………………………
เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 4………………………
เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 5………………………

ต

หน้า
22
38
50
119
141
165
178
175
177
178
179
190
196
225
226
227
228
233
237
237
237
238
238
238

ภาพที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 6………………………
รูปแบบซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 1……..
รูปแบบซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 2……..
รูปแบบซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 3……..
รูปแบบซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 4……..
รูปแบบซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 5……..
รูปแบบกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 1……
รูปแบบกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 2……
รูปแบบกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 3……
รูปแบบกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 4……
รูปแบบกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 5……
การสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิด หารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม......................................................
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม..........
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 1………………………………………………………
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 2………………………………………………………
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 3………………………………………………………
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 4………………………………………………………
บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 5………………………………………………………
รูปแบบ Social Creative Potential Development Model (SCPD Model)……
แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model)กระบวนการหลักที่ 1………….............
แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model) กระบวนการย่อย 1-1.......................
แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model) กระบวนการย่อย 1-2.......................
แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model)กระบวนการย่อย 1-3........................
แผนภาพกระบวนการฯคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model) กระบวนการย่อย 1-4.......................
ถ

หน้า
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
250
253
254
255
256
257
258
467
471
474
476
478
480

ภาพที่
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

หน้า
แผนภาพกระบวนการฯคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model)กระบวนการย่อย 1-5........................
แผนภาพกระบวนการฯคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ Social Creative Potential
Development Model (SCPD Model)กระบวนการย่อย 1-6........................
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
การลงทะเบียนการอบรม............................................................................................
บรรยากาศการอบรม..................................................................................................
การทดสอบก่อน หลังการอบรม..................................................................................
บรรยากาศการอบรม..................................................................................................
บรรยากาศการอบรม..................................................................................................
การระดมความคิด.......................................................................................................
การระดมความคิด.......................................................................................................
การระดมความคิด.......................................................................................................
วิทยากรบรรยายการอบรม.........................................................................................

ท

482
484
593
593
593
593
593
593
594
594
594
594
594
594
595
595
595
595
595
595
596
596
596
596
596
596
597

ภาพที่
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

วิทยากรบรรยายการอบรม.........................................................................................
มอบของที่ระลึก..........................................................................................................
มอบของที่ระลึก..........................................................................................................
มอบของที่ระลึก..........................................................................................................
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก....................................................................................................
สอนชุมชนทาเค้กเพลินบานาน่า.................................................................................
สอนชุมชนทาเค้กเพลินบานาน่า.................................................................................
สอนชุมชนทาเค้กเพลินบานาน่า.................................................................................
สอนชุมชนทาเค้กเพลินบานาน่า.................................................................................
การทาเค้กเพลินบานาน่า............................................................................................
การทาเค้กเพลินบานาน่า............................................................................................
การทาเค้กเพลินบานาน่า............................................................................................
เค้กเพลินบานาน่า.......................................................................................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)...........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)...........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม).............................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม).............................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม).........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม).........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้โลตัส จังหวัดนครปฐม).........................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้โลตัส จังหวัดนครปฐม).........................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 2 (เค้กเพลินบานาน่า)..........................................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 2 (เค้กเพลินบานาน่า)..........................................................
ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย........................................................................................
ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย........................................................................................
ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย........................................................................................
ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย........................................................................................
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หน้า
597
597
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597
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598
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598
598
599
599
599
599
600
600
600
601
601
601
602
602
602
602
603
603

ภาพที่
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย........................................................................................
ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย........................................................................................
รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า...........................................................................................
รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า...........................................................................................
รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า...........................................................................................
รูปแบบซองเค้กเพลินบานาน่า....................................................................................
รูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า..................................................................................
การถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด ผลผลิตเกษตรแปรรูป
จังหวัดนครปฐม..................................................................................................
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3.…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 3…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4…………………………………………………………………………………
การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 4…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
ศึกษาตลาด (งาน Event)…………………………………………………………………………………
การลงทะเบียนการอบรม............................................................................................
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603
603
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604
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605
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606
606
606
606
606
607
607
607
607
607
607
608
608
608
608
608
608
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ภาพที่
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

การลงทะเบียนการอบรม............................................................................................
บรรยากาศการอบรม..................................................................................................
การทดสอบก่อน หลังการอบรม..................................................................................
วิทยากรบรรยายการอบรม.........................................................................................
วิทยากรบรรยายการอบรม.........................................................................................
การระดมความคิด.......................................................................................................
การระดมความคิด.......................................................................................................
การระดมความคิด.......................................................................................................
มอบของที่ระลึก..........................................................................................................
วิทยากรบรรยายการอบรม.........................................................................................
วิทยากรบรรยายการอบรม.........................................................................................
มอบของที่ระลึก..........................................................................................................
มอบของที่ระลึก..........................................................................................................
ร่วมกันถ่ายภาพหมู่.....................................................................................................
ร่วมกันถ่ายภาพหมู่.....................................................................................................
สอนชุมชนทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง.........................................................................
สอนชุมชนทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง.........................................................................
สอนชุมชนทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง.........................................................................
สอนชุมชนทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง.........................................................................
การทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง....................................................................................
การทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง....................................................................................
การทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง....................................................................................
การทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง....................................................................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม).........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม).........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม).............................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม).............................................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (โรงเรียนราชินีบูระ จังหวัดนครปฐม)..............................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (โรงเรียนราชินีบูระ จังหวัดนครปฐม)..............................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)...........................
บ

หน้า
609
609
609
610
610
610
610
610
610
611
611
611
611
611
611
612
612
612
612
613
613
613
613
614
614
614
615
615
615
616

ภาพที่
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)...........................
การทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้โลตัส จังหวัดนครปฐม).........................................
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สัง คมปัจ จุบัน ภายใต้ส ถานการณ์ ที่เ ปลี่ย นแปลงทั้ ง ทางการเมือ ง เศรษฐกิจ และ
สัง คม การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างอย่างแพร่หลาย เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน ส่งผลให้
ในหลายธุรกิจ มีการแข่งขันกัน มากขึ้น และด้วยแนวทางการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เน้นหนักที่การกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น อันจะนาไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งในปัจจุบันชุมชนเองก็มีการรวมกลุ่มกันอยู่มากมายในการประกอบธุรกิจ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าด้วยตนเอง เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ทาให้คนในชุมชนต่างสรรหาองค์ความรู้และทุนทางทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่มาสร้างผลผลิตให้เกิด
รายได้ขึ้นที่สุด ไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศไทย ทุกประเทศต่างมีความจาเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือเพื่อการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้น
การวัดอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศว่าอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เครื่องมือสาคัญ คือ รายได้ต่อบุคคล และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ ซึ่งค่าใช้จ่ายหรือรายได้ต่อ
บุคคลเป็นเครื่องวัดฐานะทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยถือเป็น อีกประเทศหนึ่งที่ไ ด้รับผลกระทบโดยตรง การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากคือ การผลิตภาคประชาชน และการประกอบการของวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพัน ธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือ ต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่
เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกันยังมีการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี น วั ต กรรมและความคิ ด สร้ า งสรรค์ ให้ เ ป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 : สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า คือการพัฒนา
ต่อ ยอดโดยให้ ก ารสนับ สนุน โครงการตามนโยบายต่า งๆ ประการหนึ่ง ก็ คือ กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุม ชน
(Community Enterprise) คือการเริ่มพัฒนากลุ่มรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจที่อาศัยความเป็นอยู่
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ปัจจุบัน ได้แก่ การกิน การจับจ่าย การผลิตสินค้าที่นาวัตถุดิบมาจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน และเกิด
การรวมตั วกัน เกิดขึ้ น จนสามารถจัด ตั้ง เป็นกลุ่มวิส าหกิ จชุม ชน ได้รับ การสนับสนุนจากภาครั ฐ
ทาให้ ค นไทยหลายๆ กลุ่ ม ได้ ร วมตั วกัน จัด ตั้ ง กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (Community Enterprise)
จนสามารถพึ่งตนเองได้
แม้ว่าผู้ประกอบการชุมชน หรือวิ สาหกิจชุมชนจะเป็นรากฐานสาคัญ ของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนก็ยัง เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดไม่ถึงกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสหกรณ์ อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจานวนหนึ่งที่
ยั ง ขาดความพร้ อ มในการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ทั้ ง ในระดั บ ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ
(สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2554)
อีกประการที่สาคัญและน่าสนใจ คือกระแสทิศทางการประกอบธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป
ในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น คือการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดมนุษย์ เปลี่ยนจากการผลิตและการให้บริการไปสู่ธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็น
วัตถุดิบสาคัญ (ณัฐวุฒิ พงศ์ศิริ, 2558) และเป็นที่น่าสนใจ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออก
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 เพื่อบูรณาการการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ ของประเทศทั้ง ระบบ เพื่ อประสานการ
ดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในการส่ง เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบันแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ถือได้
ว่าเป็นการดาเนินการพัฒนาที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มคุณค่า (Value
creation) ของสิ น ค้ า และบริ การบนฐานความรู้แ ละนวั ต กรรมซึ่ง ได้ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตั้ ง แต่
แผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 8 จนถึ ง แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ในปั จ จุ บัน ทั้ ง นี้ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น ของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ
กับภาคีการพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างจริงจัง และมีบูรณาการ
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติและสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน จะเป็นส่วนในการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจ
สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆของตนเองทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การจัดจาหน่าย รวมถึง
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคม ทั้งการเปิดเสรีทางการค้าในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
จากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง ได้ออกแบบงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาศัย
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สิ่ง ที่ ป ระเทศของเรามี ค วามโดดเด่ น นั่ น คื อ วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ เริ่ ม จากการการ
สัง เคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ อง ทาการศึกษาบริบทเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการชุมชน จัดทา
รูป แบบและเข้ าสู่ ก ระบวนการการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่ง ขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป ทั้ง นี้
ผู้จัดทาได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัย คือ พื้นที่จังหวัดนครปฐม
หากพิจาณาถึงวิสาหกิจชุมชนในจัง หวัดนครปฐมนั้นจะพบว่ามีจานวนวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง หมด จ านวน 278 แห่ง (กรมส่ง เสริม การเกษตร ส านัก งานเลขานุการคณะกรรมการส่ง เสริ ม
วิสาหกิจชุมชน, 2558) ซึ่งหากพิจารณาแยกประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนจะพบว่ามีวิสาหกิจ
ชุม ชนประเภทการผลิต พื ช ปศุ สั ตว์ และการแปรรูป และผลิ ตภั ณ ฑ์อ าหารมากที่ สุด ซึ่ ง ล้ว นเป็ น
วิส าหกิจ ชุ มชนที่ มี ศัก ยภาพในเชิ งพาณิ ช ย์ใ นระดับ สูง ซึ่ ง หากพิ จ ารณาเบื้อ งต้ น ถึง ศัก ยภาพของ
ผู้ประกอบการชุมชน แต่ละชุมชนมีความชานาญในด้านการผลิตเป็นอย่างดี แต่ยังขาดองค์ความรู้ใน
ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะให้การส่งเสริม โดยเฉพาะในเรื่องการหาตลาดจาหน่ายและการจัดฝึกอบรมทางด้านการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
คาถามหลักในการวิจัย
1. ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร
2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมควรมีรูปแบบอย่างไร
3. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่
4. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
หรือไม่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ยวกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน
3..เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
4. เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขอบเขตของการวิจัย
การศึก ษาวิจั ยเรื่ องการพั ฒนาศัก ยภาพผู้ประกอบการชุม ชน ตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ มีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินวิจัย เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559
รวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เป็ น การพั ฒ นาพัฒ นาศั ก ยภาพผู้ ประกอบการชุ มชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ในงานวิจัยนี้ ทาการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ จาก 7 อาเภอในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ อาเภอเมืองนครปฐม อาเภอพุทธมณฑล อาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี อาเภอ
บางเลน อาเภอกาแพงแสน และอาเภอดอนตูม โดยทาการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจเพื่อใช้ในการศึกษา
ทดลอง (Tryout Study) จานวน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้ส ด และผลผลิต เกษตรแปรรูป จัง หวัด
นครปฐม ที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่ 4 ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ที่ตั้ง เลขที่ 4/30 หมู่ 2 ตาบล
สนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย
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4.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ถูกคัดเลือกในการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมุ่ ง
ศึกษาที่ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิก ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ จานวน
แห่งละ 10 คน รวม 20 คน
4.2 กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในการศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวนแห่งละ 5 คน รวม 10 คน
4.3 ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 5 คน
4.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ถูกคัดเลือกในการศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการอบรมให้
ความรู้ ได้แก่ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิก ในการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 2 แห่ง แห่งละ 12 คน รวม 24 คน
4.5 กลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนที่ ถู ก คั ด เลื อ กในการศึ ก ษา เพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สร้ า งสรรค์ ได้ แ ก่ ประธานกลุ่ ม คณะกรรมการ สมาชิ ก ในการการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 2 แห่ง แห่งละ 10 คน รวม 20 คน
4.6 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Product Testing)
(การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
จานวน 385 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดผู้วิจัยจึง เก็บ แบบสอบถามการทดสอบผลิต ภัณ ฑ์
สร้างสรรค์ (Product Testing) เพิ่มอีกร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงเก็บตัวอย่างรวมทั้งสิ้น
424 คน โดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane: 1967)
4.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Product Testing)
(การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ละ 12 คน รวม 24 คน โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์
4.8 ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จานวน 5 คน
5. ขอบเขตด้านตัวแปร
5.1 ตั ว แปรต้ น รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5.2 ตัวแปรตาม ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู ้ป ระกอบการชุม ชน.(Entrepreneurial.community).หมายถึง .ผู ้ด าเนิน
กิจ กรรมต่ างๆทางเศรษฐกิจ ที่ เกิ ดการจากการรวมกลุ่ มของคนในชุม ชนทั้ ง ทางภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน (ขวัญกมล ดอนขวา, 2555) ทา
หน้าที่จัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร และทุนทางสังคมที่มีอยู่ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้ น ไปสู่การพัฒนาให้เกิดความร่วมมือและความ
เข้มแข็งในชุมชน ซึ่งต่างจากวิสาหกิจชุมชนที่ต้องทาการขึ้นทะเบียน ในที่นี้ หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบ
กิจการของชุมชนที่ถูกคัดเลือกในการศึกษา พื้นที่จังหวัดนครปฐม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy or CE) หมายถึง องค์ประกอบร่วมของ
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา.ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่ง สมความรู้ของสัง คมและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างงาน ให้
เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) หมายถึง การนาเอาความรู้ที่มี
อยู่ในชุมชน ความรู้ภายนอกชุมชน ความรู้จากการจัดกิจกรรม ความรู้จากการดูงาน ทาการรวบรวม
และแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Development) หมายถึ ง กระบวนการที่ ทา
ให้ ผ ลิต ภั ณฑ์ นั้ นๆ ดี ขึ้น โดยการเพิ่ มผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ เข้ าไปในสายผลิตภั ณฑ์ เดิ มที่ มี อ ยู่ การปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ โดยสามารถสนองความต้องการเดิม หรือความต้องการใหม่ของผู้ซื้อ
ได้
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลทาให้สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (Community.Enterprise) หมายถึ ง กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกิ จ การของ
ชุมชนที่ถูกคัดเลือกในการศึกษา พื้นที่จัง หวัดนครปฐม ที่ดาเนินการโดยคณะบุคคลในชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตร่วมกัน และร่วมกันประกอบกิจการดัง กล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ ตาม
ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน
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ศักยภาพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความพร้อม หรือคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ จาก
การสั่งสมความรู้ ประสบการณ์จากการทางาน และการสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ นามาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ทาให้
เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการศึกษาทาให้ทราบถึง องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2..ผลการศึกษาทาให้ทราบถึงศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน
3. ผลการศึกษาทาให้เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4..สามารถนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ได้ นาไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่ มวิสาหกิจชุมชนประเภทอื่นๆ ก่อให้เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ ก ษาเรื่ อง การพั ฒนาศั กยภาพผู๎ ป ระกอบการชุม ชน ตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
สร๎างสรรค๑ ผู๎วิจัยได๎ค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
และประเด็นในการศึกษาให๎ได๎ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค๑โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดความเป็นผู๎ประกอบการ
2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
3. แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑
5. แนวคิดทุนทางสังคม
6. แนวคิดเครือขํายทางสังคม
7. แนวคิดการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑
8. แนวคิดกระบวนการพัฒนา
9. แนวคิดธุรกิจชุมชน
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
1. แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ
1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ
ปราโมทย๑ เจนการ (2523:.20).กลํา ววํา.การเป็นผู๎ดําเนินการจั ดการกิจ การ โดย
หน๎า ที่พื้ นฐานแล๎ วผู๎ ประกอบการ หมายถึ ง ผู๎ที่ นําเอาปัจ จัย การผลิต ตํา งๆ ได๎ แกํ ทุ น ที่ดิ น และ
แรงงาน มาผสมผสาน จัดสรร เสี่ยงและตัดสินใจดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อกํอให๎เกิดการผลิต
หรือบริการเพื่อจําหนํายให๎แกํบุคคลทั่วไปด๎วยตัวเอง
ผุสดี รุมาคม (2529: 33) กลําววํา ผู๎ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งองค๑การ
กิจการโดยยอมรับความเสี่ยงภัยเพื่อหวังกําไร เป็นผู๎จัดระเบียบและดําเนินกิจการขนาดยํอมเพื่อกํา ไร
และความพอใจในด๎านจิตวิทยา
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ปรีชา ทิวะหุต และสุพชรา มั่นพลศรี (2536: 1) กลําววํา ผู๎ประกอบการ หมายถึง
ผู๎ที่จัดตั้งองค๑กรใหมํหรือคนที่ริเริ่มกิจการขึ้นมาคอยผลักดันให๎กิจการก๎าวหน๎า ไป และเป็นคนที่คอย
ปูอนพลังงานให๎แกํกิจการ
อาทิตย๑ วุฒิคะโร (2543: 3) กลําววํา ผู๎ประกอบการจะต๎องเป็นบุคคลที่มีความคิด
สร๎างสรรค๑ในการหาโอกาสทางกิจการใหมํๆ อยูํตลอดเวลา และจําเป็นต๎องมีความอดทน มุํงมั่น กล๎า
ตัดสินใจ และกล๎าเสี่ยงในการที่จะนําความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆ ของตนเอง นั้นมาปฏิบัติเพื่อให๎เกิดผล
คุ๎มคําในเชิงพาณิชย๑อีกด๎วยและต๎องเป็นผู๎ที่ริเริ่มและยินดีที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบ
กิจการ โดยรวบรวมผสมผสานปัจจัยการผลิตทั้ง หลายเข๎าด๎ว ยกัน และนําสติปัญ ญา ประสบการณ๑
และวิทยาการด๎านการผลิตและการจัดการที่เหมาะสมจัดการให๎เกิด การผลิตสินค๎า หรือการจําหนําย
หรือการให๎บริการแกํผู๎เกี่ยวข๎อง
บุญฑวรรณ วิงวอน (2555: 200) กลําววํา ผู๎ประกอบการเป็นบุคคลที่ทําหน๎าที่ใน
การใช๎โอกาสที่มีอยูํในตลาดและมีสํวนเกี่ยวพันกับการจัดหาและนําเอาทรัพยากรมาใช๎ประโยชน๑
ผู๎ประกอบการ คือ ผู๎ที่แบกรับความเสี่ยงในระหวํางการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสร๎างสรรค๑
และการสร๎างนวัตกรรม นอกจากนั้นผู๎ประกอบการยัง ทําหน๎าที่ในการบริหารกิจกรรมของตนเอง
รวมถึงการบริหารงานประจํา
Joseph Schumpeter (1910) กลําววํา มีมุมมองที่แตกตํางไปไมํได๎สนใจเรื่องความ
เสี่ยง แตํให๎ความสําคัญตํอการสร๎างนวัตกรรมองค๑การและเห็นวําผู๎ประกอบการนั้นคือผู๎ที่นําเสนอสิ่ง
ใหมํ (innovator) ที่ไมํใชํนักประดิษฐ๑ (inventor) ทําการเปลี่ยนแปลงตลาด ด๎วยการนําเอาทรัพยากร
ที่มีอยูํมาผสมรวมกัน (resource combination) ให๎กลายเป็นสิ่งใหมํ และได๎แบํงวิธีการนี้ ออกเป็น 5
วิธี ได๎แกํ
1. การนําเสนอสินค๎าที่มีคุณภาพใหมํ
2. การใช๎วิธีการผลิตแบบใหมํ
3. การเปิดตลาดใหมํ
4. การค๎นหาแหลํงซื้อวัตถุดิบใหมํ หรือการค๎นหาวัตถุดิบชนิดใหมํ
5. การกํอตั้งกิจการใหมํ
Cantillon (1931) กลําววํา แนวคิดด๎านศักยภาพผู๎ประกอบการ โดยศักยภาพเป็น
สมรรถนะของบุคคลที่มีความสามารถที่แตกตํางจากผู๎อื่นผํานประสบการณ๑ธุรกิจ ความรู๎ที่สั่งสมมา
ทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการทํางานเครือขํายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข๎อง ผู๎ประกอบการต๎องมี
การแบกรับความเสี่ยงและมีความสามารถด๎านการจัดการธุรกิจ

10
Schumpeter (1934: 120) กลําววํา ผู๎ประกอบการมีบทบาทสําคัญในวงจรธุรกิจ
ยุคใหมํรวมถึงที่เป็นผู๎รังสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํ บริการใหมํในวงการค๎าทั้งในและตํางประเทศเพื่อเป็น
ผู๎นําของตลาดสากล
Drucker (1985) กลําววํา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ไมํวําจะเป็นสถาบันของ
รั ฐ หรื อ บริ ษั ท เอกชน ผู๎ ป ระกอบการมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นานวั ต กรรม โดยใช๎ ค วามคิ ด
สร๎างสรรค๑ รวมทั้งผลิตภัณฑ๑สินค๎าและบริการใหมํ กระบวนการผลิตใหมํเทคโนโลยีใหมํ วัสดุใหมํและ
รูปแบบการจัดการธุรกิจแบบใหมํๆ เกิดขึ้น
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา ผู๎ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่กํอตั้งองค๑กรเป็นเจ๎าของ
หรือหุ๎นสํวนและดําเนินการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดํา เนินกิจการ เพื่อผลกําไรและ
ความพอใจ หรือเป็นผู๎กระตุ๎นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเป็นผู๎ที่มีเปูาหมายในการค๎นหา มี
การวางแผนอยํางรอบคอบ และตัดสินตามกระบวนการประกอบกิจการ รวมทั้งผู๎ประกอบการต๎อง
เป็นผู๎ทํางานอยํางสร๎างสรรค๑ มีมุมมองในแงํดีตามพันธะในการจัดสร๎างแหลํงทรัพยากรใหมํ หรือนํา
ความสามารถเกําไปรวมกันเป็นลักษณะใหมํ เพื่อเปูาหมายในการสร๎างสรรค๑ความมั่นคั่งแกํกิจการ
1.2 ความสาคัญของผู้ประกอบการ
อาทิตย๑ วุฒิคะโร (2543) กลําววํา ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให๎ธุรกิจประสบความสําเร็จ
คือ ผู๎ประกอบการ ขณะที่ปัจจัยด๎านอื่นๆเป็นเพียงสภาวะแวดล๎อมที่เป็นเพียงปัจจัยเสริมชํวยให๎เกิด
ความสมบูรณ๑ เพราะผู๎ประกอบการเป็นผู๎กําหนดทิศทาง วิสัยทัศน๑ นโยบาย และกลยุทธ๑ตํางๆให๎
เหมาะสมกับสิ่งแวดล๎อมและสังคมที่ตนดําเนินอยูํ เพื่อผลักดันธุรกิจให๎เกิดการพัฒนาความสําเร็จ
ตามที่คาดหวัง
Wickham (2001: 7-11) บทบาทหน๎าที่ของผู๎ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ
มีหน๎าที่ที่สําคัญมากมาย ได๎แกํ
1..บทบาทหน๎าที่การเป็นผู๎กํอตั้งองค๑กร ผู๎ประกอบการเป็นผู๎ที่ทําหน๎าที่กํอตั้งองค๑กร
ทางธุรกิจ เป็นผู๎มีหน๎าที่ในการนําปัจจัยแวดล๎อมตํางๆ ไมํวําจะเป็นคน ทรัพย๑สิน ทรัพยากรการผลิต
ตํางๆ มารวมกัน โดยจัดการกับปัจจัยเหลํานั้น ให๎เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2..บทบาทหน๎าที่การเป็นเจ๎าขององค๑กร ผู๎ประกอบการเป็นทั้งผู๎ลงทุนและถือหุ๎นใน
กิจการ ซึ่งต๎องเป็นผู๎จัดการธุรกิจนั้นๆ
3..บทบาทการเป็นผู๎นํา ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องมีบทบาทในการเป็นผู๎นําอยําง
เดํนชัด โดยต๎องเป็นผู๎บุกริเริ่มงานใหมํๆ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพ และผลักดันให๎เกิดการทํางาน
เป็นทีม โดยอาศัยศิลปะในการปกครอง ตลอดจนสํงเสริมขวัญและกําลังใจแกํลูกน๎อง ให๎พร๎อมที่ จะ
รับ มือ และก๎ าวทั นความเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้น ดัง นั้น การเป็ น ผู๎นํ า ถือ เป็น ปั จจั ย ที่สํ า คัญ มากตํ อ
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ความสําเร็จของการเป็นผู๎ประกอบการ เพราะการเป็นผู๎นําถือเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการ
บริหารจัดการ
4..บทบาทการเป็นผู๎จัดการ ในหลากหลายสถานการณ๑ ผู๎ประกอบการจึงมีบทบาท
หน๎าที่แตกตํางกันออกไป ไมํวําจะเป็นบทบาทใดก็ตาม รวมทั้งบทบาทการเป็นผู๎จัดการ
5..บทบาทการเป็ นผู๎ นํ าความรู๎ ความชํ านาญมาใช๎ ผู๎ ป ระกอบการจํา เป็น ต๎ องนํ า
ความรู๎ ความชํานาญที่มีอยูํมาใช๎ในการดําเนินงาน จัดการกับทรัพยากรที่มีอยูํ สร๎างสรรค๑สิ่ง ใหมํๆ
และมองหาชํองทางหรือโอกาสทางธุรกิจ
6..บทบาทหน๎าที่การเป็นผู๎ระบุโอกาสทางการตลาด ผู๎ประกอบการต๎องวิเคราะห๑
ทิศทางของตลาด เพื่อหาชํองทาง ซึ่งชํองทางนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพในโลกธุรกิจ
7..บทบาทหน๎ า ที่ ก ารเป็ น ผู๎ นํ า นวั ต กรรมใหมํ เ ข๎ า สูํ ต ลาด ผู๎ ป ระกอบการต๎ อ งหา
นวัตกรรมใหมํมาปรับใช๎ในองค๑การ โดยนวัตกรรมนั้นอาจจะนํามาปรับใช๎ในหลายๆด๎าน ไมํวําจะเป็น
เรื่องของผลิตภัณฑ๑ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริการ
และการขนสํง
8..บทบาทของผู๎ สร๎ า งสรรค๑สั ง คม เมื่อ ธุ รกิ จ ได๎ มี ก ารเติบ โตและขยายตั ว ออกไป
นอกจากเป็ นการตอบสนองความต๎ องการของลูก ค๎ า แล๎ ว ผู๎ป ระกอบการยั ง สามารถกระทํ า เพื่ อ
รับผิดชอบตํอสังคม โดยไมํได๎ดําเนินธุรกิจแบบมุํงกําไรเพียงอยํางเดียว หรือทําธุรกิจที่กํอให๎เกิดผลเสีย
ตํอผู๎บริโภคหรือประชาชน จึงจะได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประกอบการที่มีคุณคําสมควรแกํ การยกยํองของสังคม
และการสนับสนุนของประชาชนหรือลูกค๎าตํอไป
1.3 บทบาทของผู้ประกอบการ
เอื้อมพร.วงศาโรจน๑ .(2522:.45).กลําววํา.บทบาทที่สําคัญ ของผู๎ประกอบการตาม
แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร๑ คือ การนําสิ่งประดิษฐ๑คิดค๎นใหมํๆ มาใช๎เป็นประโยชน๑และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
ธีรยุส วัฒนศุภโชค.(2542:.65).กลําววํา.บทบาทที่สําคัญ ของผู๎ประกอบการต๎องมี
ความคิดสร๎างสรรค๑แปลกใหมํ ที่โดดเดํนเหนือคูํแขํง ขัน อันจะเป็นบํอเกิดของ ลักษณะสินค๎าและ
บริการชนิดใหมํๆ ที่เกิดขึ้นมาเป็นกิจการ และอุตสาหกรรมชนิดตํางๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู๎บริโภคให๎มากขึ้น
Longenecker, Moore & Petty (1994: 23-29) กลําววํา บทบาทของผู๎ประกอบการ
ในกิจการขนาดเล็กเริ่มต๎นจากเจ๎าของกิจการ นับวํามีความสําคัญยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และโอกาสที่กิจการเหลํานี้จะเติบโตกลายเป็นกิจการขนาดใหญํ ความสําเร็จขึ้นอยูํกับผู๎ประกอบการ
เป็นสําคัญ ดังนั้นผู๎ประกอบการจะปฏิบัติภารกิจในบทบาทดังตํอไปนี้
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1..บทบาทของนักลงทุน เนื่องจากการเริ่มกิจการสํวนมากเกิดจากผู๎ประกอบการมี
ความมั่นใจในความคิดของตัวเอง แตํไ มํมีผู๎รํวมทุนทําให๎การลงทุนในกิจการครั้ง แรกต๎องเป็นเงิน
สํวนตัว ดังนั้นผู๎ประกอบการจึงเป็นผู๎ ที่กล๎าเสี่ยงลงทุน เพื่อลงมือทําประโยชน๑ตํอสังคม โดยพิสูจน๑
ความสามารถให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2..บทบาทของผู๎จัดการ แม๎วํากิจการที่ตั้งขึ้นจะเป็นเพียงกิจการขนาดเล็กในฐานะ
ผู๎ประกอบการจําเป็นต๎องประกอบภารกิจในฐานะผู๎จัดการเพื่อให๎สามารถดําเนินการตามเปู าหมาย
ของกิจการได๎จนบรรลุผลสําเร็จ โดยผู๎ประกอบการต๎องหาความรู๎เกี่ยวกับหน๎าที่ในการจัดการและต๎อง
พยายามสร๎างสมประสบการณ๑ในการจัดการให๎มากขึ้นด๎วย
3..บทบาทของผู๎ นํา โดยปกติ กิจการขนาดเล็กมั กจะจ๎า งบุคคลเข๎ามาทํางานตาม
ความเหมาะสมขององค๑กร ทํา ให๎ผู๎ประกอบการต๎องมีบทบาทในการเป็นผู๎นําอยํางเดํนชัด โดยต๎อง
เป็นผู๎บุกเบิกริเริ่มงานใหมํๆ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพงานปัจจุบัน และผลักดันให๎เกิดการทํางานเป็น
ทีม โดยอาศัยศิลปะในการปกครอง ตลอดจนสํงเสริมขวัญและกํา ลังใจ อีกทั้งพัฒนาลูกน๎องให๎เติบโต
ก๎าวทันเทคโนโลยีใหมํๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎วย
4..บทบาทของผู๎สร๎างสรรค๑สัง คม เมื่อผู๎ประกอบการได๎ริเริ่มกิจการเพื่อชํวยเหลือ
และทําประโยชน๑กับสังคมและผู๎บริโภคในเชิง เศรษฐศาสตร๑แล๎ว หากวํากิจการเติบโตและขยายตัว
ออกไปนอกจากเป็นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว ผู๎ประกอบการยังสามารถกระทําเพื่ อ
รับผิดชอบตํอสังคมโดยไมํมุํงดําเนินกิจการแบบมุํงกําไรเพียงอยํางเดียว หรือทํา กิจการที่กํอให๎เกิด
ผลเสียตํอผู๎บริโภคหรือชุมชน จึงจะได๎ชื่อวําเป็นผู๎ประกอบการที่มีคุณคําสมควรแกํการยกยํองของ
สังคม และการสนับสนุนของประชาชนหรือลูกค๎าตํอไป
Kuratlo & Hodgetts (1998: 1-3) กลําววํา ผู๎ประกอบการ คือ ผู๎ที่ริเริ่มกิจการ
ขึ้นมาและดําเนินงานกิจการขึ้นมาและดําเนินงานกิจการอยํางตํอเนื่องโดยมุํง ที่จะกิจการประสบ
ความสําเร็จและก๎าวหน๎ายิ่งๆ ขึ้นไป โดยธรรมชาติแล๎วผู๎ประกอบการกิจการสํวนมากมักจะเริ่มกิจการ
ของต๎ น จากขนาดเล็ ก แล๎ ว จึ ง คํ อ ยๆ เติ บ โตขึ้ น เมื่ อ การดํ า เนิ น งานได๎ ป ระสบผลสํ า เร็ จ เป็ น ขั้ น ๆ
ตามลําดับ ขณะเดียวกันผู๎ประกอบการในกิจการขนาดเล็กนับได๎วําเป็นผู๎เล็งเห็นถึงโอกาสหรือความ
ต๎อ งการที่ สามารถจั ด ตั้ ง กิ จ การขึ้ น มาให๎ บ ริ ก ารตอบสนองลู ก ค๎ าและสั ง คมได๎ กิจ การขนาดเล็ ก
กลายเป็นกิจการที่มีจํานวนมากมาย และมีบทบาทยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจในการสร๎างคุณคําตํางๆ ทั้งภาค
การผลิต การขาย และการบริการตํางๆ
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1.4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
บรรพต วีระสัย (2524:.84-85).กลําววํา ความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจของสังคมจะ
มากหรื อ น๎อ ย สื บ เนื่ อ งมาจากแรงจู ง ใจใฝุ สั มฤทธิ์ ของประชากร แรงจู ง ใจใฝุสั ม ฤทธิ์ ดัง กลํา วจะ
กํอให๎เกิดสภาพจิตใจในลักษณะตํางๆ โดยสภาพจิตใจของผู๎ประกอบการนั้น มีลักษณะสรุปได๎ดังนี้
1..มีความกล๎าเสี่ยงพอสมควร แตํเป็นความกล๎าเสี่ยงชนิดที่มีชั้นเชิง และสํงเสริมให๎มี
การตัดสินใจได๎โดยไมํลังเล
2. มีความกระตือรือร๎นที่จะดําเนินการใดๆ ก็ตามให๎เป็นผลสําเร็จ
3. มีความรับผิดชอบและเชื่อมั่นในตนเอง
4. ต๎องคํานึงถึงผลการกระทําใดๆ โดยตีคําออกมาในรูปของเงินตรา
5. คอยหาโอกาส และชํองทางในการประกอบกิจกรรมใหมํๆ อยูํเสมอ
6. มีความสามารถในการจัดรูปงาน และการวาง ตัวบุคคลในหนํวยงาน
ดนั ย เที ย นพุ ฒ (2532:.67-68).กลํ า ววํ า ปั จ จั ย ที่ ใ ช๎ ใ นการประเมิ น ความเป็ น
ผู๎ประกอบการได๎ดังนี้
1. ความสามารถทางนวัตกรรม เป็นความสามารถในการแสวงหาชํองทางใหมํๆ
2. ความสามารถในการจัดการกับสิ่งยุํงเหยิง เป็นความสามารถในการจัดการกับสิ่งที่
เกิดอยํางไมํคาดฝัน คุณลักษณะนี้จะเกี่ยวพันใกล๎ชิดกับกระบวนการเกิดนวัตกรรม นั่นคือ นวัตกรรม
จะเกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ และผู๎ที่มีความคิดสร๎างสรรค๑สามารถจะจัดการสิ่งตํางๆ ที่อยูํในสภาพ
วุํนวายยุํงเหยิงให๎เข๎ารูปเข๎ารอยได๎ดี
3. ความปรารถนาความสําเร็จ เป็นแรงผลักดันให๎เกิดการทุํมเทเพื่อมุํงสูํเปูาหมาย
4..ความสามารถวางแผนอยํางสมจริง เป็นแผนงานที่ประกอบไปด๎วยเปูาหมายที่ท๎า
ทายขณะเดียวกันก็เป็นเปูาหมายที่สามารถคาดคะเนวําจะสําเร็จได๎ด๎วย
5. เป็นผู๎นําที่เน๎นเปูาหมายจะใช๎ความสามารถของตนเองและผู๎ใต๎บัง คับบัญ ชามุํง
ไปสูํเปูาหมายหลัก
6. ผู๎ประกอบการจะรวบรวมข๎อมูลและข๎อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นไปได๎
7..มีความรับผิดชอบ ผู๎ประกอบการเป็นผู๎กําหนดเปูาหมาย และตัดสิ นใจวําจะใช๎
ความสามารถที่มีอยูํทํางานไปในทิศทางใด
8. สามารถปรับตัวได๎ เป็นความสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตํางๆ ได๎ตามสถานการณ๑
9..เป็นนักจัดองค๑การและนักบริการ ผู๎ประกอบการจะต๎องระบุและจัดกลุํมพนักงาน
ที่เหมาะสมให๎สามารถทํา งานประสบความสําเร็จได๎ รวมทั้งให๎ความสํา คัญกับความสามารถของคน
และคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน
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ถาวร - ธนะเวช ศรีสขะโต (2543: 25) กลําววํา ผู๎ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
มักจะมีลักษณะดังตํอไปนี้
1..เป็ น นั ก วิ เ คราะห๑ โ อกาส ชอบค๎ น คว๎ า หาความรู๎ แสวงหาโอกาสเพื่ อ ไปสูํ
ความสําเร็จมักจะหาหนทางที่ดีกวําในการทํางานตํางๆ
2..เป็นนักแก๎ปัญหา สามารถเข๎าถึงปัญหาและแก๎ไขด๎วยความมั่นใจ คือเข๎าใจอยําง
ชัดเจนวําจะต๎องทําอะไรให๎สําเร็จ และสามารถแก๎ไขปัญหา ได๎อยํางรวดเร็ว มักจะมองหาทางเลือก
ตํางๆ เพื่อแก๎ปัญหา รู๎วําจะต๎องประเมินทางเลือกอยํางไร เพื่อที่จะแก๎ปัญหาได๎งํายที่สุด
3..เป็นนักคิดที่มีเหตุผล ไมํกลัวที่จะยอมรับวําตัวเองผิด เมื่อผู๎ประกอบการพบวิธี
แก๎ปัญหาแล๎ว ก็นําที่จะนําวิธีแ ก๎ปัญหานั้นไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิชํวยดู เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินปัญหาที่
เข๎าข๎างตัวเอง และยอมรับการปรับปรุงด๎วยวิธีที่ดีกวํา
4..เป็นนั กบริ การตามวัตถุ ประสงค๑ เข๎า ใจงานที่ ละเอียดแตํละงานที่จะต๎องเสร็ จ
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ซึ่งจะต๎องมีการวางแผน การตัดสินใจทางกลยุทธ๑ มักจะสรรหาทางที่ดีที่สุด
อยูํตลอดเวลาเพื่อให๎งานสําเร็จตามเปูาหมาย
5..เป็นนักทํางาน ชอบทํากิจกรรมและต๎องทํา ให๎สําเร็จ เวลาสํวนตัวจะเป็นเวลา
ทํางานไปด๎วย และจะทําทุกอยํางที่ทําได๎
6..เป็นนักควบคุม ผู๎ประกอบการชอบที่จะควบคุมงานและควบคุมตัวเอง ได๎รู๎วํ า
ตัวเองกําลังทําอะไรอยูํ สามารถทํางานทํางานคนเดียวได๎ มีความมุํงมั่นที่จะประสบความสําเร็จ และ
สําหรั บผู๎ ประกอบการที่ประสบความล๎มเหลวนั้ น คือ ผู๎ประกอบการที่ ขาดประสบการณ๑ด๎า นการ
บริหาร วางแผนทางการเงินผิดพลาด วิเคราะห๑ทําเลที่ตั้งผิด ควบคุมกิจการไมํได๎ คําใช๎จํายสูง บริหาร
ลูกหนี้ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํทุํมเท และขยายกิจการเกินตัว
ดนัย เทียนพุฒ (2545: 105-106).กลําววํา.ปัจจัยแหํงความสําเร็จของธุรกิจหรือ
ความได๎เปรียบในการแขํงขัน คือ ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competencies).ซึ่งเป็นคําที่
ใช๎อธิบายถึงนัยสําคัญที่มีผลกระทบทางทฤษฏีและการปฏิบัติการทางกลยุทธ๑ธุรกิจ โดยอ๎างถึง สิ่ง ที่
รวมกันของทักษะและเทคโนโลยี ซึ่งทําให๎บริษัทสามารถผลิตบางสิ่งบางอยํางที่มีคุณคําสําหรับลูกค๎า
และดําเนินไปอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาทั้งยังใช๎เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดการแขํงขัน และควร
คิดใหมํเกี่ยวกับกลยุทธ๑ในเทอมของความสามารถมากกวําหนํวยกลยุทธ๑ธุรกิจ
Papanek (1991: 317) กลําววํา บุคคลที่จะเป็นผู๎ประกอบการที่ดี จําเป็นต๎องมี
ทักษะพิเศษ และมีคุณสมบัติบางอยํางที่ตํางจากบุคคลทั่วไป เชํน มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงกวําบุคคล
ทั่วไป มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความพร๎อมที่จะเปลี่ยนแปลง และมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
ของตนเองมากกวําผู๎ที่ไมํได๎ประกอบกิจการ เชํน กลุํมข๎าราชการ
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Rissal (1992: 15-16) กลําววํา คุณลักษณะของผู๎ประกอบการในประเทศอินโดนีเซีย
โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑อยํางละเอียดกับผู๎ประกอบการ 27.คนในกิจการประเภทตํางๆ และใช๎ วิธีการ
วิเคราะห๑เชิ งคุณภาพ และพบวํา คุ ณลักษณะของผู๎ประกอบการที่ใช๎เป็น กรอบการอ๎ างอิง ในการ
ประกอบอาชีพกิจการสํวนตัว ได๎แกํสภาพแวดล๎อม แรงจูง ใจ ใฝุสัมฤทธิ์ ความคิดริเริ่ม ทักษะและ
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีตํางๆ ทักษะในการบริหารองค๑กร และความพากเพียร (ขยัน) นอกจากนั้ นยัง
พบวําพื้นฐานทางกาศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนการเป็นผู๎ประกอบการ
Hamel & Prahalad (1994 อ๎างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ , 2545: 106-111) กลําววํา
ความสามารถหลั ก ของธุ ร กิ จ วํ า เป็ น สิ่ ง ที่ ร วมกั น ของทั ก ษะและเทคโนโลยี ม ากกวํ า ทั ก ษะหรื อ
เทคโนโลยีเดี่ยวๆ และความสามารถหลักของธุรกิจจะเป็นดังนี้
1..เป็นสิ่งที่แทนผลรวมการเรียนรู๎ การข๎ามชุดทักษะของแตํละบุคคลและแตํหนํวย
ของบุคคลในองค๑กร
2..เป็นสิ่งที่ไมํเหมือนความรู๎ที่มีอยูํเป็นประจําอยํางครบถ๎วนในแตํละบุคคลหรือทีม
เล็กๆ
3. เป็นประตูไปสูํโอกาสในอนาคต
4..เป็นชุดของทักษะและเทคโนโลยีที่ทําให๎บริษัทสามารถกําหนดประโยชน๑ที่เจาะจง
โดยเฉพาะตํอลูกค๎า
5. การแขํงขันด๎านความสามารถไมํใชํระหวํางผลิตภัณฑ๑กับผลิตภัณฑ๑หรือแม๎กระทั่ง
ธุรกิจกับธุรกิจ แตํเป็นบริษัทกับบริษัท
6. ความสามารถหลักของธุรกิจเป็นรากแก๎วของการแขํงขัน โดยที่ผลิตภัณฑ๑และ
บริการคือผลผลิต
ปัจจัยที่ชี้ถึงสิ่งที่เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ จะต๎องผํานเกณฑ๑ 3 อยํางตํอไปนี้
คือ
1..คุณคําตํอลูกค๎า คือ เสนอสิ่ง ที่สร๎างประโยชน๑ให๎ลูกค๎าอยํางแท๎จริง อธิบายวํา
เป็น ทักษะที่สามารถทําให๎ธุรกิจสํงมอบประโยชน๑พื้นฐานตํอลูกค๎า
2. ความแตกตํางจากคูํแขํง ขัน ความสามารถหลักของธุรกิจจะต๎องแตกตํางในการ
แขํงขันหรือเลียนแบบได๎ยาก ระดับความสามารถหลักของบริษัทเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดเหนือธุรกิจอื่น คือ
มีความแตกตํางระหวํางความสามารถที่จําเป็นและความสามารถที่แตกตําง สิ่งที่จําเป็น คูํแขํงมีอยูํ
หรืออาจเลียนแบบได๎งําย แตํถ๎าเป็นความสามารถหลักจะไมํใชํสิ่งที่มีอยูํภายในอุตสาหกรรม
3. พัฒนาเพิ่มได๎ ความสามารถหลักของธุรกิจจะเป็นความสามารถที่แท๎จริง เพื่อ
สร๎ า งให๎ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ใ หมํ ในตลาด ถ๎ า จะประเมิน วํ า ความสามารถใดสามารถพั ฒนาเพิ่ มได๎ ให๎
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พิจ ารณาจากการที่ ผู๎ บ ริก ารระดั บ สู ง ต๎ อ งทํ า งานหนั ก เพื่ อ หนี ไ ปจากมุม มองที่ เ น๎ น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ น
สมรรถภาพของธุรกิจ
Karatko & Hodgetts (1998: 6) กลํ า ววํ า ผู๎ ป ระกอบการกิ จ การขนาดยํ อ ม
มีบทบาทในการดําเนินงานตํางจากผู๎บริหารกิจการขนาดใหญํ คือ ผู๎ประกอบกิจการขนาดยํอมสํวนใหญํ
รับผิดชอบงานหลายด๎านไมํวําจะเป็นด๎านบริหาร ด๎านวางแผนดํา เนินงาน ด๎านแสวงหาและติดตํอ
ลูกค๎า ด๎านการจัดหาวัตถุดิบ จัดสรรทรัพยากรและควบคุมการผลิต ตลอดจนรํวมกิจกรรรมด๎านการ
ขายและการประชาสัมพันธ๑ฯลฯ ผู๎ประกอบการองค๑กรขนาดยํอม จึงจําเป็นต๎องมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานเกือบทุกหน๎าที่เพื่อความสําเร็จและความอยูํรอดขององค๑กร ขณะที่กิจการขนาดใหญํมีการ
แบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบและกระจายให๎แกํฝุายหรือแผนกตํางๆ แม๎วําผู๎บริหารบางแผนกจะขาด
ความสามารถก็ไมํกระทบความสําเร็จขององค๑กรมากเทํากับการที่ผู๎บริหารของกิจการขนาดยํอมไมํมี
ทักษะหรือขาดความสามารถในการจัดการ กิจการขนาดยํอมจํานวนมากต๎องปิดกิจการเนื่องจาก
ประสบความล๎มเหลวในการดําเนินงานและร๎อยละ.88.ของความล๎มเหลวของกิจการขนาดยํอมเกิด
จากผู๎ประกอบการขาดทักษะในการบริหารการเป็นผู๎นําและมุมมองทางกิจการ
1.5 ศั ก ยภาพในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส าเร็ จ .(Personal
Entrepreneurial Characteristics; PECs)
อรพิณ สั น ติธี รากุ ล (2543:.133) กลํ าววํา ศัก ยภาพในการเป็น ผู๎ป ระกอบการที่
ประสบความสําเร็จ ประกอบด๎วย
1. ศักยภาพแหํงความสําเร็จ (Achievement Competencies)
1.1 การแสวงหาโอกาส (Opportunity.Seeking) คือ การกระตือรือ ร๎นในการ
แสวงหาความรู๎ใหมํๆ หรือประยุกต๑ใช๎ประสบการณ๑ที่ผํานมา เพื่อสร๎างสรรค๑หาโอกาสใหมํๆ
1.2 ความมุํงมั่น (Persistence) คือ ความมั่งมุํนที่จะใช๎สติปัญญา ความสามารถ
ที่ตนเองมีอยูํ ในการทํางานมากกวําคนอื่นก็ตาม
1.3 ความมีพันธะตํองาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment
to Work Contact) คือการที่ผู๎ประกอบการได๎ตั้งเปูาหมายแล๎ว จะนึกวาดภาพถึงความรู๎สึกที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อเขาประสบความสําเร็จหรือล๎มเหลวและจะแสวงหาความต๎องการประสบความสําเร็จแกํ
ตนเองและแกํบุคคลอื่นที่อยูํรอบตัว ความรู๎สึกผูกพันตํอเปูาหมายนี้จะทําให๎ผู๎ประกอบการทุํมเท
ทํางานอยํางเต็มกําลัง เต็มความสามารถรับผิดชอบตํองานที่ทําอยํางเต็มที่ แม๎จะเผชิญกับอุป สรรคที่
อาจขัดขวางการดําเนินงาน
1.4 ความต๎ อ งการใฝุ ห าทางด๎ า นคุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพ (Demandfor
Quality and Efficiency) คือ การทํางานอยํางกระตือรือร๎น มีชีวิตชีวา มองเหตุการณ๑ตํางๆเป็น
โอกาสที่จะได๎เรียนรู๎ อดีตเป็นเครื่องชํวยตัดสินใจ สํารวจหาวิธีการใหมํๆมาแก๎ไขปัญหา ไมํยึดติดกับ
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แผนงานที่วางไว๎หากไมํสามารถปฏิบัติได๎ แตํยอมเปลี่ยนแปลงแผนงานให๎เป็นตามสถานการณ๑ รับฟัง
ข๎อเสนอแนะคําวิจารณ๑ตํางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานให๎เป็นไปตามแนวทางที่วางไว๎
1.5 ความกล๎าเสี่ยง (Risk Taking) คือ ผู๎ประกอบการมักจะชอบทํางานท๎าทาย
ไมํมีความภูมิใจกับงานที่งํายและหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป โดยผู๎ประกอบการจะชอบงาน
ที่มีความเสี่ยงปานกลางที่อาจประสบผลสําเร็จหรือล๎มเหลวก็ได๎ แตํประเมินแล๎ววํ ามีโอกาสทําให๎
ประสบผลสําเร็จได๎
2. ศักยภาพแหํงการวางแผน (Planning Competencies)
2.1 การตั้ ง เปู า หมาย.(Goal.Setting).คื อ .การที่ ผู๎ ป ระกอบการมี เ ปู า หมาย
สอดคล๎องกับความสนใจสิ่งที่ตนเองถนัด และเปูาหมายนั้นผู๎ประกอบการได๎ประเมินตนเองแล๎ววํา
ใกล๎เคียงความเป็นจริง และมีความสามารถที่จะทําให๎ประสบความสําเร็จในงานนั้นๆได๎
2.2.การวางแผน ติ ด ตาม.ประเมิ น อยํ า งมี ร ะบบ (Systematic.Planning.and
.Monitoring) คือ คิดวางแผนและวางกลยุทธ๑ไว๎ลํวงหน๎า รวมถึงการใช๎หลั กบริหารงานอยํางเป็นระบบ
เพื่อวิเคราะห๑ปัญหาหรือุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวํางการดําเนินงาน และนํามาประเมินเพื่อคิดหาแนว
ทางแก๎ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ
2.3 การแสวงหาข๎ อ มู ล (Information.Seeking) คื อ การค๎ น หาและแสวงหา
ข๎อมูลอื่นๆ เชํน ข๎อมูลทั่วไปด๎านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงการแสวงหาความรู๎
จากบุคคลอื่นๆ จากการอบรมสัมมนา การปรึกษาแนะนําจากผู๎รู๎ หรือผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อชํวยให๎สามารถ
วิเคราะห๑สถานการณ๑ได๎ถูกต๎อง
3. ศักยภาพแหํงอํานาจ (Power Competencies)
3.1 การชี้ ช วน การชั ก ชวน การมี เ ครื อ ขํ า ย (Persuasion.Networking) คื อ
ความสามารถที่จะชักจูง โน๎มน๎าวจิตใจผู๎อื่นให๎เข๎ามาชํวยเหลือรํวมมือด๎วยดี รู๎จักใช๎ค วามสามารถใน
การบริห ารงาน สร๎างทัศ นคติ แรงจู ง ใจตํอ ผู๎รํว มงานให๎ส ามารถเข๎า ใจการดําเนิน งานและเต็ มใจ
ปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว๎ นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจแบบสร๎างพันธมิตรและพึ่งพา
กันเพื่อให๎ธุรกิจด๎วยกันทั้งกลุํม
3.2 ความเชื่ อมั่ น ในตนเอง (Self.Confidence) คือ เป็น ผู๎ ที่ มีค วามเชื่ อมั่ น ใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง ตั้งใจเด็ดเดี่ยว เข๎มแข็ง มีลักษณะเป็นผู๎นํา
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2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ คํา วํา วิสาหกิจชุมชนนั้นสามารถใช๎คําวํา ธุรกิจชุมชน
แทนได๎ อันเนื่องมาจากวําชุมชนไมํใชํรัฐ ดังนั้นสถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ๎าของก็ต๎องจัดวําเป็น
ของภาคเอกชนเชํนเดียวกัน แตํในความเป็นจริง แล๎วถ๎าหากใช๎คําวําธุรกิจนั่นหมายถึง การแสวงหา
กําไรเป็นที่ตั้ง แตํสถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ๎าของนั้นกลับมีแนวคิดที่เน๎นการพึ่งพาอาศัยกัน
มากกวําการแสวงหากําไร ดังนั้นจึงควรใช๎คําวํา วิสาหกิจชุมชนเชํนเดียวกับ รัฐวิสาหกิจที่หลายคน
รู๎จัก โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุํมกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดได๎จากการเรียนรู๎ ไมํใชํกิจกรรม
เดี่ยวๆ ที่ทําเพื่อมุํงสูํตลาดใหญํ และไมํใชํกิจกรรมที่ซับซ๎อนอะไร ล๎วนแล๎วแตํเป็นการทํากินทําใช๎
ทดแทนการซื้อจากตลาดได๎ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยูํในชีวิตประจําวัน
เชํน การจัดการเรื่องข๎าว หมู เห็ด เป็ด ไกํ ผัก ผลไม๎ น้ํายาสระผม สบูํ น้ํายาล๎างจาน หรืออื่ นๆ ที่
ชุมชนทําได๎เองโดยไมํยุํงยากนัก การทํากินทําใช๎ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจํายและยังชํวยให๎
ระบบเศรษฐกิจใหญํเข๎มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหมํให๎เป็นฐานที่เป็นจริงใน
ชุมชน เพราะถ๎าชุมชนเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ได๎ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ทําให๎ตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเข๎มแข็งและอยูํได๎ ที่ผํานมาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบเหมือนการสร๎างตึกที่มีฐานแคบ ถ๎า
ฐานไมํแข็งแรง ตึกก็พัง ลงมา ดังนั้น วิสาหกิจชุ มชนจึง มีความสําคัญ ในการสร๎างฐานมั่นคงให๎กั บ
ประเทศได๎ โดยกระตุ๎นเศรษฐกิจระดับรากหญ๎าให๎เข๎มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให๎
เกิดการสร๎า งงาน สร๎า งรายได๎และลดภาระคํา ใช๎จํายให๎ประชาชนสํวนใหญํของประเทศสามารถ
พึ่งตนเองได๎มากขึ้น
วิสาหกิ จ ชุ ม ชนจั ด เป็น องค๑ ก รภาคประชาชนที่ ไ มํ มี รู ป แบบ ไมํ ไ ด๎ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายแพํงและพาณิชย๑ การสนับสนุนจึงไมํเป็นระบบและไมํมีเอกภาพ สํง ผลให๎มีปัญ หาในการ
ดําเนิ นงานเพราะวิ สาหกิ จชุม ชนบางแหํ ง ไมํเ ป็นที่ ยอมรั บของหนํว ยงานรัฐหรือภาคเอกชน และ
บางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐแตํไมํตรงความต๎องการที่แท๎จริง พระราชบัญญัติสํ งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได๎ถูกประกาศใช๎อยํางเป็นทางการและมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2548 เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําว
2.1 ความหมายวิสาหกิจชุมชน
เสรี พงศ๑พิศ (2545) กลําววํา วิสาหกิจ แปลจากภาษาอัง กฤษวํา Enterprise.ซึ่ ง
แปลวํ า การประกอบการ แตํ ใ นปั จ จุ บั น มี คํ า วํ า วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (SMCE:.Small.and.Micro
Community Enterprise) เกิดขึ้น ซึ่งมีผู๎คนเริ่มหันมาให๎ความสําคัญกับวิสาหกิจชุมชน จนกลําวได๎วํา
เป็นยุคแหํงวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่มุํง แปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติหรือสร๎าง
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ผลิตภัณฑ๑โดยครอบครั วในชุมชน โดยองค๑กรชุมชนและเครือขํายองค๑กรชุมชน เพื่อการบริโภคและ
สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน โดยมีหลักการคิดสําคัญคือ สร๎างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ๑
ให๎ชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจํายให๎ครอบครัว สร๎างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให๎
ตนเอง.และมีคุณธรรม รับผิดชอบตํอสมาชิกคนอื่นๆที่อยูํรํวมในชุมชน ไมํเห็นแกํประโยชน๑ด๎านกําไร
สูงสุดและไมํเอาเปรียบผู๎บริโภค
พระราชบัญญัติสํง เสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) กลําววํา วิสาหกิจชุมชน หมายถึง
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค๎าการให๎บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มี
ความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลําว ไมํวําจะเป็นรูปนิติบุคคลใน
รูปแบบใดหรือไมํเป็นนิติบุคคล เพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหวํางชุมชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ๑ที่คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกาศกําหนด
วิชิต นัน ทสุว รรณ (อ๎างถึง ใน กรมสํง เสริ มการเกษตร,.2548) กลํ าววํา วิสาหกิ จ
ชุมชน หมายถึง การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน
โดย ภูมิปัญญาขององค๑กรชุมชนหรือเครือขํา ยองค๑กรชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม และการ
เรียนรู๎ของชุมชน ซึ่งมิได๎มีเปูาหมายเพียงเพื่อสร๎างกําไรทางการเงินเพียงอยํางเดียว แตํรวมถึงกําไร
ทางสังคม ได๎แกํ ความเข๎มแข็งของชุมชน และความสงบสุขของสังคมด๎วย
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการ
ผลิ ตสิ นค๎ า การให๎บ ริก ารตํา งๆ ซึ่ ง ดํ าเนิน ธุร กิ จด๎ วยความผูก ผัน มี วิถี ชีวิ ตรํ วมกัน และรวมตัว กั น
ประกอบกิจการ โดยมีการจัดการเงินทุนของชุมชนอยํางสร๎างสรรค๑ เพื่อเพิ่มรายได๎ ให๎กับตนเองและ
ชุมชน เป็นการพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง และมีความสงบสุขของสังคม
2.2 ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชน
กัญญามน อินหวําง (2551) กลําววํา กํอนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย
เมื่อกลางปี 2540 คนไทยทุกสาขาอาชีพกําลังมีความสุขกับความเจริญรุํงเรือง กําลังพอใจกับความ
ทันสมัยทัดเทียมกับนาๆอารยประเทศคาดหวังไกลไปถึงจะเป็นประเทศที่พัฒนาอันดับ 5 ของเอเชีย
โดยการทําให๎ทุกอยํางมีราคาเกินความเป็นจริง จึงทําให๎พืชสวนไรํนาของเกษตรกรมีราคาสูง มีมูลคํา
ในทางการค๎ามากกวําที่จะเป็นแหลํงทํามาหากิน ทําให๎พื้นที่การเกษตรถูกเปลี่ยนมือไปใช๎ในทางที่ถูก
เปลี่ยนมือ ไปใช๎ในทางธุรกิจอยํางอื่นมากเรื่อยๆ เกษตรกรขาดที่ทํ ากิน ราคาผลผลิตตกต่ําดินฟู า
อากาศไมํเอื้ออํานวย จึ งมีการเปลี่ยนอาชีพตามแรงกระตุ๎น ให๎มีการลงทุนในการทําธุรกิจ ซึ่ง เป็น
นโยบายที่จะทําให๎เป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น การลงทุนการจ๎างงานเพิ่ม คนชนบทจึงหลั่งไหล
เข๎าเมือง เปลี่ยนจากอาชีพอิสระที่มีความมั่นคงในชีวิตไปเป็นลูกจ๎างเพียงเพื่ออยากได๎เงินเพิ่มขึ้น จะ
ได๎ซื้อสินค๎าของใช๎ที่ทันสมัยเหมือนคนอื่นได๎
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การลงทุนตามแรงกระตุ๎นจากนโยบาย โดยที่ผู๎ลงทุนยังขาดความรู๎ความชํานาญ ขาด
ประสบการณ๑ ขาดเงินทุนพื้นฐานของตนเองเริ่มต๎นก็กู๎ยืมเป็นหนี้เกินตัว หวังร่ํารวยด๎วยความเสี่ยง
เพราะการสํงเสริมจึงทําให๎ทุกอยํางสะดวกงํายดาย แม๎แตํการเป็นหนี้ก็งําย หลักประกันหนี้ถูกตั้งราคา
สูงเกินความจริง การเป็นหนี้จึงเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไมํนํากลัว ไมํระมัดระวัง เพราะมองด๎าน
เดียว คือ รายได๎หรือเพื่อหวังจะร่ํารวย ที่จริงเหตุการณ๑แบบนี้ไมํใชํไมํเคยเกิดเกิดขึ้น การกระตุ๎นให๎
เป็นหนี้สินก็เข๎มข๎นมากขึ้น หลักประกันหนี้แบบใหมํๆ ทุกอยํางทุกสถานการณ๑มีทั้ง สิ่งดีและสิ่งไมํดี
ปะปนกันอยูํ ผลงานวิจัยในครั้งนั้นทางองค๑การสหประชาชาติ (UNDP) สรุปวํา กระบวนการแผน
แมํ บทชุ มชนเป็ นการเตรี ย มความพร๎ อ มของคน เพื่ อ รองรับ การพัฒ นาในทุ ก ด๎า น จึ ง ได๎นํ า เสนอ
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ตํอหนํวยงานพัฒนาตํางๆ ในประเทศ กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ให๎การ
สนับสนุนชุมชนตํางๆ ที่มีความพร๎อม ได๎จัดทําแผนแมํบทชุมชนทั่วประเทศประมาณ 1,700 ตําบล ใบ
ปี 2543 - 2544 นับวําการขยายผลครั้งใหญํที่ทําให๎ชุมชนตื่นตัวอยํางกว๎างขวาง แตํอยํางไรก็ตามการ
ดําเนินการในพื้นที่เป็นจํานวนมากๆ ผลที่ได๎อาจจะแตกตํางกันออกไป อาจจะสมบูรณ๑บ๎างบกพรํอง
บ๎างเป็นธรรมดา แตํเป็นการทําให๎เกิดกระแสการพึ่ง ตนเองกระจายไปในวงกว๎างทั่วประเทศ และ
หลัง จากนั้นก็มีการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่นๆ เชํน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑ (ธกส.)
สถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน (พอช.) เป็นต๎น ที่สําคัญสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงขาติ (สศช.)
ได๎เล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรู๎ ของชุมชน จึงได๎มีนโยบายให๎เล็งเห็นความสําคัญของ
กระบวนการเรียนรู๎ชุมชน จึงได๎มีนโยบายให๎ทุกตําบลของประเทศไทย ได๎จัดทําแผนแมํบทในการ
แก๎ไขปัญหา บทชุมชนของตนเองให๎เสร็จภายใน 3.ปี คือเริ่มตั้งแตํปีพ.ศ. 2546.-.2548 โดยมอบหมาย
ให๎ 5 หนํวยงานรับผิดชอบเป็นรายจังหวัด ได๎แกํ กรมสํงเสริมการเกษตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน
กรมพัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข สํวนตําบลที่อยูํในพื้นที่ชายแดนทั้ง หมดมอบหมายให๎
กองทัพบกเป็นผู๎รับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อสิ้นปี 2548.ทุกตําบลในประเทศไทยได๎มีการจัดทําแผนแมํบท
ชุมชนเสร็จเรียบร๎อย ซึ่งอาจจะสมบูรณ๑บ๎าง ไมํสมบูรณ๑บ๎างเป็นเรื่องธรรมดา และคาดวําหลังจากปี
2548.เป็นต๎นไป รัฐบาลจะผลักดันให๎มีการนําแผนแมํบทชุมชนลงสูํการปฏิบัติ เพราะถึงแม๎จะมีแผนดี
เพีย งใดถ๎าไมํนํ าไปสูํการปฏิบัติ ก็ไมํ มีผลในการแก๎ไ ขปั ญ หา ปูอ งกัน ปัญ หาและพั ฒนาให๎ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงได๎เลย
คณะทํ างานชุด หนึ่ง ประกอบด๎ ว ย ผู๎นํ าชุ มชนผู๎ มี ประสบการณ๑ นั กวิ ชาการ นั ก
กฎหมาย นักการเมืองกลุํมเล็กๆ ที่เล็งเห็นปัญหาจึงได๎รํวมกันรํางพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง เรียกวํา
พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พร๎อมๆกับที่สภาพัฒน๑ฯ ได๎กําหนดการทําแผนแมํบทชุมชน
ตําบลทั่วประเทศ ถึงแม๎จะเป็นการยากลําบากในการออกกฎหมายที่เป็นความต๎องการของประชาชน
แตํด๎วยการชํวยผลักดันกันหลายฝุาย จนพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนผํานทุกขั้นตอนออกมาได๎
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยกรมสํงเสริมการเกษตรเป็น
สํานักเลขานุการ มีคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบด๎วยผู๎แทนหนํวยงานตํางๆ หลายหนํวยงาน
รํวมเป็นคณะกรรมการและมีตัวแทนชุมชนที่ทําวิสาหกิจชุมชนจํานวน 10 คน เป็นคณะกรรมการ
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ระดับชาติ มีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด คณะกรรมการทั้ง 2 ระดับ ได๎ประชุมกันรําง
ระเบียบการปฏิบัติงานเบื้องต๎น เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในการรับขึ้นทะเบียนวิ สาหกิจชุมชน
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล๎ว
2.3 เป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน
เสรี พงศ๑พิศ และคณะ (2544) กลําววํา วิสาหกิจชุมชนมีเปูาหมายหลักอยูํ 4 ประการ
1. สนับสนุนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชนแก๎
จุดอํอนเสริมจุดแข็งให๎ชุมชนใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรและทุนทางสังคมอยํางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
2. สร๎างกระบวนการเรียนรู๎และระบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนที่
ครอบคลุ มการจั ดการทุ กด๎า นให๎ มีร ะบบการจัด การการผลิ ต การแปรรูป การตลาด การอนุ รัก ษ๑
สิ่งแวดล๎อม การจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยองค๑การชุมชน หรือเครือขํายองค๑กรชุมชนใน
การวางแผนดําเนินการ และประสานความรํวมมือกับภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ
3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนที่มีอิสระพึ่งตนเองได๎ ระบบการจัดการที่
เหมาะสม สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มีต๎นทุนการจัดการต่ําและเป็นสถาบันทางสังคม
ที่ชาวบ๎านพึ่งพาอาศัยได๎
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่กระจายการพัฒนาไปสูํทุกสํวนของชุมชนไมํใชํ
ระบบที่ให๎โอกาสกับผู๎ที่เหนือกวําทางด๎านเศรษฐกิจหรือการเมือง
2.4 องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน
เสรี พงศ๑พิศ (2546) กลําววํา องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชน ควรมี 7 ประการ
1. ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผู๎ดําเนินการเอง อาจมีคนนอกมีสํวนรํวมมือในการให๎
ความชํวยเหลือแตํไมํใชํหุ๎นสํวนใหญํที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
2. ผลผลิต มาจากกระบวนการในชุมชน เน๎น การใช๎ทรัพ ยากรในท๎องถิ่นให๎ม าก
ที่สุด ซึ่งอาจนําวัตถุดิบบางสํวนมาจากภายนอกได๎
3. ริ เ ริ่ ม สร๎ า งสรรค๑ โ ดยชุ ม ชน เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชนเองผํ า น
กระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสม ทําให๎มีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถริเริ่มสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆโดยไมํ
เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสําเร็จ
4. มีฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผสมผสานกับความรู๎ภูมิปัญญาสากล
5. ดํา เนิ น การแบบบู รณาการ เชื่อ มโยงหลายๆ กิจ กรรมประสานผนึ ก พลั ง และ
เกื้อกูล
6. การเรียนรู๎เป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
7. การพึ่งพาตนเองเป็นเปูาหมายอันดับแรกและสําคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน

22

ภาพที่ 1 องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชน
ที่มา: เสรี พงศ๑พิศ. (2546). ฐานคิด จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญาไทย.
2.5 ประเภทของวิสาหกิจชุมชน
สถาบัน สํ งเสริ มวิ ส าหกิ จชุ ม ชน (ม.ป.ป.) กลํ าววํ า วิ ส าหกิ จชุ ม ชนแบํ ง ได๎ เป็ น 2
ประเภท
1. วิสาหกิจ ชุ มชนพื้ นฐาน ได๎ แกํ การดํ าเนิน การตํา งๆ เพื่ อกิ นเพื่อ ใช๎ใ นท๎ องถิ่ น
เพื่อให๎พึ่งพาตนเองได๎ ให๎ชุมชนเกิดความพอเพียงอยํางน๎อยให๎พออยูํพอกิน หรือพอกินพอใช๎ เมื่อลด
รายจํายรายได๎ก็เพิ่มขึ้น
2. วิสาหกิจชุมชนก๎าวหน๎า ได๎แกํ การนําผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นเข๎าสูํ
ตลาดบริโภคและรวมไปถึงผลผลิตทั่วไปที่เหมือนกัน เหลือใช๎ในท๎องถิ่นนําออกสูํตลาดบริโภค โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบหํอ การตลาดและการจัดการตํางๆเพื่อสามารถแขํงขันได๎
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2.6 รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
สถาบั น สํ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (ม.ป.ป.) กลํ า ววํ า วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ น รู แ บบที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมดังตํอไปนี้
1. การแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผลผลิตของชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตํอเนื่อง
จากการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มมูลคําของผลผลิตทางการเกษตรขององค๑กร
ชุมชน/เครือขํายขององค๑กรชุมชน
2. การพัฒ นาผลิตภั ณฑ๑จ ากทรั พยากรและภู มิปัญ ญาของชุม ชน เชํน ผลิ ตภัณ ฑ๑
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไวน๑ผลไม๎พื้นบ๎าน การแปรรูปพืชผักผลไม๎พื้นบ๎านรูปแบบตํางๆ ผลิตภัณฑ๑ยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมพื้นบ๎าน แหลํงทํองเที่ยว (ธรรมชาติเกษตร) พิพิธภัณฑ๑ชุมชน และอื่นๆ
3. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ พื่ อ ตอบสนองการพึ่ ง พาตนเองขององค๑ ก รชุ ม ชนและ
เครือขํายขององค๑กรชุมชน เชํน น้ําปลา กะปิ ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช๎ อาหาร ยาสมุนไพรและอื่นๆ
4. การพัฒนาระบบการตลาด การบริการและสวั สดิการชุมชน เชํน ร๎านค๎ าชุมชน
ร๎านค๎า (ตลาด) ชุมชน แหลํงนันทนาการ ศูนย๑สุขภาพชุมชนและอื่นๆ
เสรี พงศ๑ พิ ศ และคณะ (2544) กลํ า ววํ า การที่ อ งค๑ ก รชุ ม ชน/เครื อ ขํ า ย พั ฒ นา
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนได๎ครบทั้ง 4 กิจกรรม และมีการเชื่อมเข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบ และมี
ความตํอเนื่องจะเกิดเป็นระบบวิสาหกิจชุมชน
2.7 ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน
1..ชุมชนเป็นเจ๎าของกิจการเอง แตํอยํางไรก็ดี คนนอกอาจมีสํวนรํวมโดยอาจมีการ
ถือหุ๎นได๎เพื่อการมีสํวนรํวม และให๎ความชํวยเหลือ แตํไมํใชํหุ๎นใหญํทําให๎มีอํานาจในการตัดสินใจ
2..ผลผลิ ต มาจากกระบวนการในชุ ม ชน ซึ่ ง อาจจะนํ า วั ต ถุ ดิ บ บางสํ ว นมากจาก
ภายนอกได๎แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มากที่สุด
3. ริเริ่มสร๎างสรรค๑เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งมี
ความรู๎ภูมิปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร๎างสรรค๑
สิ่งใหมํๆได๎โดยไมํเอาแตํเลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสําเร็จ
4..ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
ฐานทุนที่สําคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยปรับประยุกต๑ให๎ทันสมัย ผสมผสานกับความรู๎
ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่อื่น
5..มีการดําเนินการแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิ จกรรมตํางๆอยํางเป็นระบบ ไมํใชํทํา
แบบโครงการเดี่ย ว คล๎ ายกั บปลูก พื ชเดี่ ยว แตํ เ ป็น การทํ าแบบวนเกษตร คื อ มี ห ลายๆกิ จ กรรม
ประสานผนึกพลัง (synergy) และเกื้อกูลกัน (cluster)
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6..มีกระบวนการเรียนรู๎เป็นหัวใจหลัก การเรียนรู๎ คือ หัวใจของกระบวนการพัฒนา
วิส าหกิ จชุ ม ชน หากไมํ มีก ารเรี ยนรู๎ ก็ จ ะมี แ ตํ ก ารเลี ย นแบบ การหาสู ต รสํ า เร็ จ โดยไมํ มีค วามคิ ด
สร๎างสรรค๑ใหมํๆ หากไมํมีการเรียนรู๎ก็จะไมํมีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู๎ แตํบนฐานความรู๎สึก
ความอยาก ความต๎องการตามที่สื่อในสัง คมกระตุ๎นให๎เกิด ทําให๎ความอยากกลายเป็นความจําเป็น
สําหรับชีวิตไปหมด
7..มีการพึ่งพาตนเองเป็นเปูาหมาย การพึ่งพาตนเอง คือ เปูาหมายอันดับแรกและ
สําคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน ถ๎าหากพลาดเปูาหมายนี้คือพลาดเปูา วิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็น
ธุรกิจที่มีเปูาหมายที่กําไรกํอนที่จะคิดทําให๎รอด ไมํพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให๎เกิดความมั่นคงกํอนที่จะ
ก๎าวไปพัฒนาธุรกิจ
2.8 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เสรี พงศ๑พิศ และคณะ (2544) ได๎ให๎แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไว๎ดังนี้
1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นเรื่องการพึ่ง พาตนเองทางเศรษฐกิจที่อยูํภายใต๎
เงื่อนไขธรรมชาติ เป็นเรื่องความมั่งคั่งและมีอยูํมีกินทั้งในวันนี้และวัน หน๎า เป็นเรื่องของการสร๎าง
ระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของสังคมไทยให๎เป็นเซลล๑เล็กๆที่เข๎มแข็ง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบ
เศรษฐกิจภาพรวม
2..การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต๎องมีแนวทางเฉพาะที่สอดคล๎องกับแนวคิด เปูาหมาย
และเอื้ อให๎ เกิ ดการพั ฒนาระบบเศรษฐกิจ ชุมชนที่ พึ่ง ตนเองได๎ ไมํ ใชํ การทํา หนึ่ง โครงการภายใต๎
โครงสร๎างที่มีอยูํเดิมของสังคม แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จึงควรเริ่มต๎นและดําเนินงานที่
ชุมชน เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นหนํวยผลิตที่สร๎างผลผลิตจริงของระบบเศรษฐกิจ มีการบริหาร
จัดการที่มีอิสระและสอดคล๎องกับศักยภาพในการบริหารจัดการขององค๑กรชุมชน ชุมชนเป็นเจ๎าของ
ปัจจัยการผลิตและภูมิปัญญา เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นผู๎สร๎างผลผลิตและสืบทอดภูมิปัญญา จึง
ควรได๎ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม และเป็ น การคื น สิ ท ธิ ใ นการจั ด การการผลิ ต และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ๑ให๎กับชุมชน วิสาหกิจชุ มชนที่แท๎จริง ให๎ความสําคัญ กับ การเรี ยนรู๎เพื่อพัฒนาระบบการ
พึ่งตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎จากการจัดการทรัพยากรและผลผลิต แสวงหาและพัฒนา
ความรู๎บนฐานความรู๎ภูมิปัญญาที่ มีอยูํในชุมชน มีเปูาหมายเพื่อ พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน
พัฒนาระบบทุนและสวัสดิการของชุมชน เป็นการสร๎างผลผลิตและผลิตภัณฑ๑ ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
กํากับความสัมพันธ๑กับทุกฝุาย ไมํใชํการฉวยโอกาส การผลิตในปริมาณมากและการแสวงหากําไร
สูงสุด
3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สามารถดําเนินการในรูปแบบการสร๎างความรํวมมือกับ
องค๑ก รภายนอก เพราะองค๑กรชุ มชน/เครื อขํายองค๑ก รชุม ชน ซึ่ ง เป็น เจ๎าของวิ สาหกิ จชุม ชนยัง มี
ข๎อจํากัดในความสามารถด๎านบริหารจัดการหรือการรํวมทุนกับองค๑กรภายนอก โดยมีทุนหลักในการ
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ดําเนินงานจากชุมชน เป็นการสร๎างความรํวมมือโดยองค๑กรชุมชน/เครือขํายเป็นผู๎ตัดสินใจและเป็นผู๎
เลือกองค๑กรภายนอกเข๎ามาในกระบวนการความรํวมมือที่เกิดขึ้น ไมํใชํการตัดสินโดยหนํวยงานหรือ
องค๑กรภายนอกที่มิใชํองค๑กรชุมชน/เครือขํายสามารถกําหนดมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ๑
วิสาหกิจชุมชนของตนให๎เกิดความปลอดภัยตํอผู๎ บริโภคและผู๎ใช๎ บริการ มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ของ
วิสาหกิจชุมชน กําหนดจากความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ผลิตและผู๎บริโภค รวมทั้งการให๎สิทธิในการอนุรักษ๑
ดูแลจัดการแหลํงทรัพยากร แหลํงเรียนรู๎วิสาหกิจชุมชนกับองค๑กรชุมชนและเครือขํายองค๑กรชุมชน
เพื่อให๎เกิดระบบการจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นกระบวนการดําเนินงานที่เน๎นในเรื่อง
การปรับวิธีคิดของชุมชนแบบพึ่งพาภายนอกมาพึ่งพาตนเอง โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับหนํวยงาน
ตํางๆทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎ในที่สุด โดยหลักการของ
วิสาหกิจชุมชนคือ มีการเรียนรู๎เป็นหัวใจ และมีการพึ่งตนเองเป็นเปูาหมาย
2.9 หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให๎เกิดการการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง
ควรใช๎หลั กการบริ หารบ๎านเมืองที่ดีห รือหลักธรรมาภิบาล (GOOD.GOVERNANCE) ซึ่ง สํานั กงาน
ก.พ. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ไว๎
ดังนี้
1..หลักธรรมาภิบาล คือ แนวทางในการจั ดระเบียบเพื่อให๎สั ง คมของประเทศทั้ ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข และตั้งอยูํในความ
ถูกต๎องเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ดังนี้
1.1.หลั ก นิ ติ ธ รรม.(The.Rule.of.Law).หมายถึ ง .การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ โดยถือวําเป็นการปกครองภายใต๎กฎหมายมิใชํตามอําเภอใจ หรืออํานาจ
ของตัวบุคคล จะต๎องคํานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด๎วย
1.2.หลั ก คุ ณ ธรรม (Morality) หมายถึ ง การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต๎ อ ง ดี ง าม
การสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร๎อมกัน เพื่อให๎บุคลากรมีความซื่อสัตย๑จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ
1.3.หลักความโปรํงใส (Accountability) หมายถึง ความโปรํงใส พอเทียบได๎วํา
มีความหมายตรงข๎ามหรื อเกือบตรงข๎าม กับการทุจริต คอร๑รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร๑รัปชั่นให๎มี
ความหมายในเชิงลบและความนําสะพรึงกลัวแฝงอยูํ ความโปรํงใสเป็นคําศัพท๑ที่ให๎แงํมุมในเชิงบวก
และให๎ ค วามสนใจในเชิ ง สงบสุ ข ประชาชนเข๎ า ถึ ง ข๎ อ มูล ขํ า วสารได๎ส ะดวกและเข๎า ใจงํ า ยและมี
กระบวนการให๎ประชาชนตรวจสอบความถูกต๎องอยํางชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแกํบุคลากรที่
ปฏิบัติงานให๎มีความโปรํงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิ
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พลอดุลยเดชมหาราช ที่ได๎ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได๎แกํ ผู๎ที่มีความสุจริตและบริสุท ธิ์ใจ แม๎จะมี
ความรู๎น๎อยก็ยํอมทําประโยชน๑ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวําผู๎ที่มีความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความ
บริสุทธิ์ใจ
1.4.หลักการมีสํวนรํวม (Participation) หมายถึง การให๎โอกาสให๎บุคลากรหรือ
ผู๎มีสํ วนเกี่ย วข๎อ งเข๎ามามี สํวนรํว มทางการบริห ารจั ดการเกี่ย วกับ การตัด สิน ใจในเรื่องตํา งๆ เชํ น
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยให๎ข๎อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา
รํวมวางแผนและรํวมปฏิบัติ
1.5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและ
หน๎าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตํอสังคม การใสํใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร๎นใน
การแก๎ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตํางรวมทั้งความกล๎าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
กระทําของตนเอง
1.6 หลักความคุ๎มคํา (Cost - effectiveness or Economy) หมายถึง การ
บริหารจัดการและใช๎ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสํวนรวมโดยรณรงค๑ให๎บุคลากร
มีความประหยัดใช๎วัสดุอุปกรณ๑อยํางคุ๎มคําและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ๑ยั่งยืน
2.10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
เมื่อได๎มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล๎วตามพระราชบัญ ญัติ สํงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 จะทําให๎ได๎รับประโยชน๑ ดังนี้
1. เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการประกอบกิจการในระดับชุมชน เป็น
วิสาหกิจชุมชนและเครือขํายวิสาหกิจชุมชนที่ได๎รับการรับรองตามกฎหมาย
2. มี สิ ท ธิ ใ นการขอรั บ การสํ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ความต๎ อ งการที่ แ ท๎ จ ริ ง จาก
คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน
3. มีสิทธิในการได๎รับการสํงเสริมหรือการสนับสนุนการพัฒนากิจการตามมาตรการ
ที่คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดให๎มี คือ วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีการประกอบ
กิจการอยํางครบวงจร ทําให๎วิสาหกิจชุมชนที่มีความเข๎มแข็งและพึ่งพาตนเองได๎แล๎วได๎มีการพัฒนาที่
สูงขึ้น วิสาหกิจชุมชนประสงค๑จะรวมตัวกันจัดตั้ง เป็นเครือขํายวิสาหกิจชุมชนหรือดําเนินการจัดตั้ง
เป็นองค๑กรธุรกิจใดๆ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ และมีการประสานงานหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เพื่อการสํงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเงินทุน การจั ดการฝึกอบรมและถํายทอดความรู๎ที่เป็น
ประโยชน๑และเป็นไปตามความต๎องการของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งแก๎ไขกฎหมายระเบียบข๎อบังคับที่
อุปสรรคตํอการดําเนินงานและนําไปสูํระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎และพร๎อม
สําหรับการพัฒนาเพื่อที่จะแขํงขันทางการค๎าในอนาคต
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3. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.1 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หรือ Creative Economy (CE) มีความหมายที่หลากหลาย
แนว เชํน การสร๎างมูลคําที่ เกิดจากความคิดของมนุษย๑ หรือ แนวคิ ดการขั บเคลื่อ นเศรษฐกิจบน
พื้น ฐานของการใช๎ อ งค๑ ความรู๎ การศึก ษา การสร๎ างสรรค๑ง าน และการใช๎ ท รัพ ย๑สิ นทางปั ญ ญาที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมํ
John Hawkins (2001) กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ อยูํในขั้นตอนการพัฒนา
แนวคิดอยํางตํอเนื่อง คือการสร๎างมูลคําที่เกิดจากความคิดของมนุษย๑
องค๑การความรํวมมือเพื่อการค๎าและการพัฒนา กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ เป็น
แนวความคิดในการพัฒนาและสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช๎ทรัพย๑สินที่เกิดจากการใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑
องค๑การทรัพย๑สินทางปัญญาโลก.(WIPO).กลําววํา องค๑ประกอบของอุตสาหกรรมใน
เศรษฐกิ จ สร๎ า งสรรค๑ ที่ เ น๎ น บริ บ ทของทรั พ ย๑ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual.Property.Rights).
ประกอบด๎วย อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ๑ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งใน
รูปสินค๎าและบริการที่ต๎องอาศัยความพยายามในการสร๎างสรรค๑ง าน ไมํวําจะเป็นการทําขึ้นมาโดย
ทันทีในขณะนั้น หรือผํานกระบวนการการผลิตมากํอน
องค๑การยูเนสโก (UNESCO) กลําววํา.เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายถึง อุตสาหกรรมที่
เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ ความชํานาญ และความสามารถที่มีศักยภาพในการสร๎างงาน และความ
มั่นคั่ง โดยการผลิตและใช๎ประโยชน๑จากทรัพย๑สินทางปัญญา
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายถึง องค๑ประกอบรํวมของแนวคิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช๎องค๑ความรู๎ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร๎างสรรค๑งาน (Creativity) และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมํ
การแบํงประเภทของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ สามารถแบํงได๎ดังนี้
1..ประ เภทมรดกทางวั ฒน ธร รม . (Heritage.or.Cultural.Heritage).เป็ น กลุํ ม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และสภาพ
สังคม
2..ประเภทศิลปะ.(Arts).เป็นกลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานของศิลปะ และ
วัฒนธรรม
3. ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุํมสื่อผลิตงานสร๎างสรรค๑ที่สื่อสารกับคนกลุํมใหญํ
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4..ประเภทสินค๎า และบริการที่ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าที่แตกตํางกัน แบํง
ออกเป็น 3 กลุํม คือ
4.1 กลุํมการออกแบบ
4.2 กลุํม New Media เชํน ซอฟต๑แวร๑ และเนื้อหาดิจิตอล
4.3.กลุํมบริการทางความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Services) เชํน บริการทาง
โฆษณา นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา
3.2 นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แม๎วําประเทศไทยยังอยูํในขั้นตอนการริเริ่มให๎ความสําคัญ ตํอการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เพื่อให๎มีความเป็นเอกภาพมาไมํนานนัก เนื่องจากเป็นแนวคิดการ
พัฒนาใหมํ อยํางไรก็ดี มีนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหมํๆที่อยูํบน
พื้นฐานองค๑ความรู๎และนวัตกรรม ซึ่งมีสํวนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 ไมํได๎กําหนดยุทธศาสตร๑ที่
กลําวถึงเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑โดยตรง แตํไ ด๎กลําวถึงนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ใน
ยุทธศาสตร๑การปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจให๎สมดุลและยั่ง ยืน ซึ่งประกอบด๎วย 3 แนวทางหลัก
ได๎แกํ
1.1 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ให๎ความสําคัญกับภาคเศรษฐกิจที่แท๎จริง
1.2 การเสริมสร๎างความเทําเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ
1.3.การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยให๎ความสําคัญกับการศึกษา
การเพิ่ม ผลิ ตภาพการผลิต และการนํ าภู มิปั ญ ญาและวัฒ นธรรมท๎ องถิ่น ไปสร๎ างมูล คํา เพิ่ มให๎กั บ
ผลิตภัณฑ๑เชิงสร๎างสรรค๑ในกลุํมตํางๆ
2. นโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ข องรัฐ บาล ได๎เ ริ่มปรากฏให๎เห็ น
เดํนชัดมาตั้งแตํปี 2545.โดยมีการจัดตั้งองค๑กรอิสระที่ทําหน๎าที่พัฒนาองค๑ความรู๎และดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หลายองค๑กร เชํน สํานักงานบริหารและจัดการองค๑ความรู๎ ศูนย๑
สร๎างสรรค๑งานออกแบบ องค๑กรพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํ งชาติ สํานักงานพัฒนาการทํองเที่ยว และ
สํานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑แหํงชาติ เพื่อเป็นรากฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของแตํละกลุํมในระยะยาว อยําไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงานขององค๑กรเหลํานี้ในระยะที่ผําน
ยังขาดความตํอเนื่องและการบูรณาการ
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สํ า หรั บ นโยบายของรั ฐ บาลของคณะรั ฐ มนตรี น ายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ
นายกรัฐมนตรีได๎เห็นความสําคัญตํอเศรษฐกิจสร๎ างสรรค๑ โดยได๎กลําวไว๎ในคําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลที่ได๎แถลงตํอรัฐสภา ในสํวนของภาคการทํองเที่ยวและบริการ ซึ่งให๎ความสําคัญกับการขยาย
ฐานภาคบริการในโครงสร๎างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่ มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่ม
มูลคํา และเชื่อมโยงธุรกิจบริการอุตสาหกรรม และการเกษตรเข๎าด๎วยกันให๎เป็นกลุํมสินค๎า เชํน ธุรกิจ
สุขภาพ ธุรกิจอาหาร และการทํองเที่ยว รวมทั้งสินค๎าบริการที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกั บเทคโนโลยีสมัยใหมํ นอกจากนี้ในภาคการตลาด การค๎า
และการลงทุน ยังได๎ให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่
ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค๎าอาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร๑ สินค๎าและบริการที่
ใช๎นวัตกรรม และภูมิปัญญา และมีแผนการจัด ทําแผนแมํบทการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ เพื่อ
พัฒ นาองค๑ ความรู๎แ ละสร๎ า งนวั ต กรรม สร๎ างความเข๎ม แข็ ง แกํ ผู๎ ประกอบการไทย สามารถสร๎ า ง
มาตรฐานทางธุรกิจ พัฒนาการตลาด และพัฒนาบุคลากร
3.3 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบัน
ประกอบด๎ ว ยแนวทางการพั ฒ นาภายใต๎ ก รอบการพั ฒ นา 3 ด๎ า นหลั ก โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
1..นโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของรัฐบาล ได๎เริ่ม
ปรากฏให๎เห็นเดํนชัดมาตั้งแตํปี 2545 โดยมีการจัดตั้งองค๑กรอิสระที่ทําหน๎าที่พัฒนาองค๑ความรู๎และ
ดําเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑หลายองค๑กร เชํน สํานักงานพัฒนาองค๑ความรู๎
ศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ สํานักงานพัฒนาการทํองเที่ยว
และสํ า นั ก งานสํ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต๑ แ วร๑ แ หํ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น รากฐานสํ า หรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของแตํละกลุํมในระยะยาว อยํ างไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงานของ
องค๑ ก รเหลํ า นี้ ใ นระยะที่ ผํ า นมายั ง ขาดความตํ อ เนื่ อ ง และการบู ร ณาการ นโยบายรั ฐ บาลของ
คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ที่ชัดเจน
มากขึ้น และเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ มาตั้ง แตํแรกเริ่มเข๎า บริหาร
ประเทศ โดยได๎ระบุไว๎ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภาในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ใน
หัวข๎อ 4.2.3.1 วํา “ขยายฐานบริการในโครงสร๎างการผลิตของประเทศ และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ
อุตสาหกรรม และเกษตรเข๎าด๎วยกันให๎เป็นกลุํมสินค๎า เชํน ธุ รกิจสุขภาพ อาหารและการทํองเที่ยว
รวมทั้งสินค๎าบริการที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไทยที่เชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ” ซึ่งการกําหนดนโยบายดังกลําวสํงผลให๎มีการใช๎ศักยภาพและการพัฒนาตํอยอด
ของ อุตสาหกรรมและบริการสร๎างสรรค๑ไทยได๎มีการริเ ริ่มและตํอยอดจากการดําเนินงาน ที่มีอยูํบ๎าง
แล๎ว ให๎เป็นไปอยํางมีทิศทางและจริงจังมากขึ้น
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2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
ภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 10)
มีการดําเนินการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณคํา (Value creation) ของสินค๎าและบริการบนฐานความรู๎
และนวัตกรรม เพื่อสร๎างมูลคําการผลิตสินค๎าและบริการให๎เพิ่มสูงขึ้นมาอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ในปี
2550 ได๎ทําการศึกษาและเริ่มขับเคลื่อนการสร๎างมูลคําเชิงเศรษฐกิจจากทุนทาง วัฒนธรรม ซึ่ งเป็น
การให๎ความสําคัญกับจุดแข็งและข๎อได๎เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศแล๎ว นํามาใช๎ประโยชน๑โดย
หาแนวทางเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในระดับภาคเศรษฐกิจจริงภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได๎
มุํงปรับโครงสร๎างการผลิตสูํการเพิ่มคุณคําของสินค๎าและบริการและสนับสนุนให๎เกิ ดความเชื่อมโยง
ระหวํางสาขาการผลิตเพื่อทําให๎มูลคําการผลิตสูงขึ้น
3. การขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ภายใต๎แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
รัฐบาลได๎ดําเนินการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจภายใต๎แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเรํงดํวนในชํวง ระยะ 6-9
เดือนแรกของปี 2552 และตํอมาได๎มีการจัดทําแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 เพื่อสร๎างงานและสร๎าง
รายได๎โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการที่จะสร๎างขีด ความสามารถในการแขํงขันของประเทศใน
อนาคต พร๎อมกับสร๎างโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน ทั้งนี้ ได๎กําหนดให๎มีการดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เป็นแผนงานภายใต๎ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2)
แผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ครอบคลุมสาขาการพัฒนา 6 ด๎าน
ได๎แกํ
1. มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เอกลักษณ๑ศิลปะและวัฒนธรรม
3. งานชํางฝีมือและหัตถกรรม
4. อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต๑แวร๑
5. การออกแบบและพัฒนาสินค๎าเชิงสร๎างสรรค๑
6. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
3.4 กลไกในการขับเคลื่อนในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีหนํวยงานภาครัฐและองค๑การมหาชนหลายแหํงที่เริ่มมีบทบาทหน๎าที่และ
ให๎ความ สําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และ
ปฏิบัติ รวมทั้งการให๎บริการด๎านโครงสร๎างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ แตํหนํวยงานเหลํานี้ยังคงแยกสํวนกันทํางานเนื่องจากขาดการมองภาพรํวมกัน โดยมี
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาในมิติตํางๆ ดังนี้
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1. หนํวยงานด๎านนโยบาย ได๎แกํ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) หน๎าที่สนับสนุนเชิงนโยบายและชํวยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยมี
กระทรวงที่เกี่ยวข๎องโดยตรงเป็นเจ๎าภาพหลักรับผิดชอบด๎านการสํงเสริม ให๎มีการประสานงานกัน
ระหวํางองค๑กรภาครัฐ เชํน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นต๎น ทั้งนี้ รัฐบาลได๎จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพื่อทํา
หน๎าที่ขับเคลื่อนภารกิจเรํงดํวนที่ไมํมีหนํวยงานเจ๎าภาพในการดําเนิน การอยํางชัดเจน โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ และได๎มีการตั้ง คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ขึ้นมาดูแล เพื่อ
จัดทํายุทธศาสตร๑และแผนที่นําทางการพั ฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทยที่ สามารถนําไปปฏิบัติได๎
อยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทยตลอดหํวงโซํมูลคํา
2. หนํวยงานด๎านทรัพย๑สินทางปัญ ญา ได๎แกํ กรมทรัพย๑สินทางปัญ ญา กระทรวง
พาณิชย๑ ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายทรัพย๑สินทางปัญญาแหํงชาติที่นายก รัฐมนตรี
เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เชิงพาณิชย๑ดังกลําวข๎างต๎น กรมทรัพย๑สินทาง
ปัญญาเป็นหนํวยประสานงานหลักในการจัดโครงการตํางๆ รํวมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เกิดผลรูปธรรม รวมถึงโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็งปี 2555 ที่
อยูํในระหวํางการพิจารณาของสํานักงบประมาณ ศูนย๑ทรัพย๑สินทางปัญ ญาของกรมทรัพย๑สินทาง
ปัญ ญามีภ ารกิจในการสํ งเสริม และสนั บสนุนการสร๎างสรรค๑ การใช๎ ประโยชน๑และสร๎างมู ลคําเชิ ง
พาณิช ย๑จ ากทรัพ ย๑สิ นทางปั ญญา สร๎ า งวั ฒนธรรมทรัพ ย๑สิ น ทางปั ญ ญาด๎ ว ยการจัด กิ จกรรมปลู ก
จิตสํานึก และความตระหนักถึงคุณคําของทรัพย๑สินทางปัญญาและการเคารพสิทธิในทรัพย๑สินทาง
ปัญ ญาของผู๎ อื่น นอกจากนี้ กรมทรั พย๑สิน ทางปั ญ ญายั ง มีแนวคิดที่ จะจัด ตั้ง สถาบัน สํง เสริมการ
สร๎างสรรค๑ เป็นศูนย๑ บํมเพาะความรู๎ ความคิดตํ อยอด และทัก ษะตํา งๆ รวมถึง ให๎ คําแนะนําด๎า น
บริหารจัด การ และ ตลาดทุ นทรัพ ย๑สิน ทางปัญ ญา เพื่ อระดมเงินลงทุนซึ่ ง เป็ นโครงสร๎ างพื้ น ฐาน
ให๎บริการครบวงจรธุรกิจแกํภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑อยํางยั่งยืนสืบไป
3..หนํว ยงานด๎า นการพัฒ นาองค๑ค วามรู๎ เพื่ อพั ฒนาและสร๎ างองค๑ค วามรู๎ ในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของประเทศ พร๎อมทั้งปลูกฝังและถํายทอดองค๑ความรู๎
แกํสาธารณชนในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย เชํน การสร๎างแหลํงค๎น คว๎าและแหลํงเรียนรู๎ครบ
วงจร การเผยแพรํ ผลงานวิ จั ย การจั ด นิ ท รรศการ การบรรยาย และการจั ด อบรมสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการ เป็นต๎น โดยหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านการพัฒนาองค๑ความรู๎ของประเทศ ได๎แกํ ศูนย๑
สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (TCDC) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ (OKMD) อุทยานการเรียนรู๎
(TK PARK) สํานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑แหํงชาติ (SIPA) รวมถึงสถาบันการศึกษาตํางๆ
เป็นต๎น
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4..หนํวยงานที่ให๎การสนับสนุนด๎านการเงิน เชํน สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย๑
กองทุนรํวมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํง ขันของธุรกิจไทย ที่บริ หารโดยสํานักงาน
สํง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) กองทุนรํวมลงทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสํง เสริมการลงทุน ( BOI)
เป็นต๎น
5..หนํวยงานด๎านการวิจัยและพัฒนา เชํน สํานักงานนวัตกรรมแหํงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ เป็นต๎น
6..หนํวยงานที่ทําหน๎าที่ควบคุมมาตรฐานตํางๆ เชํน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สํานักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแหํง ชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
แหํงชาติ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานักพัฒนาการทํองเที่ยว เป็นต๎น
7..หนํว ยงานด๎า นการตลาด เชํน กระทรวงการตํา งประเทศ กรมสํง เสริม การ
สํงออก กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
เป็นต๎น
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ควบคูํไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู๎ เนื่องจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑วงกว๎างต๎องอยูํบนพื้นฐานขององค๑ความรู๎ และนวัตกรรม เพื่อนําไป
เพิ่มคุณคําให๎กับทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยูํ และให๎มีการสร๎างสรรค๑เกิดขึ้นในภาคการผลิตจริง
ในตลอดหํวงโซํการผลิต ดังนั้น จําเป็นต๎องให๎ความสําคัญตํอการสร๎างองค๑ความรู๎ การวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบด๎วย
2..กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของประเทศและบูรณาการการดําเนินงาน
ของหนํวยงาน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มีกรอบการดําเนินงานที่คํอนข๎างกว๎ างและ
เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก การดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับ
ปฏิ บั ติ จํ า เป็ น ต๎ อ งมี ห นํ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และมี ก รอบนโยบายและกลไกการขั บ เคลื่ อ น
ยุท ธศาสตร๑ ที่ ชั ดเจน เพื่ อให๎ หนํ ว ยงานที่เ กี่ ย วข๎ อ งสามารถใช๎ เ ป็ นแนวทางในการจั ด ทํา แผนงาน
โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในประเทศไทยอยํางมีบูรณาการ และเกิดผลทาง
ปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้น ควรมีแนวทางการดําเนินงานโดยการจัดทําแผนแมํบทการพัฒนา
เศรษฐกิจ สร๎า งสรรค๑ และจัดทํ าแผนที่นํ าทางการพัฒนาสํา หรับ การดําเนินงานขั บเคลื่อนพัฒนา
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางมีบูรณาการในระยะตํอไป
3..ปรั บโครงสร๎า งการผลิ ตและบริก ารของประเทศอยํา งตํ อ เนื่ อ ง โดยผนวกเอา
ความคิดสร๎างสรรค๑ที่มีที่มาจากองค๑ความรู๎และนวัตกรรมนําเข๎าสูํทุกขั้นตอนของหํวงโซํการผลิตโดย
นําเอานัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มาดํา เนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในวงกว๎างให๎
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ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจจริงและเชื่อมโยงกันทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริ การ อยูํบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผนวกเข๎ากับการใช๎องค๑ความรู๎และนวัตกรรม ทั้งนี้การพัฒนาจะต๎องมุํง
สูํ ก ารเป็ น เศรษฐกิ จ สร๎ า งสรรค๑ แ ละเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต รตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม (Creative.and.Green
Economy) ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน
4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ในสภาวะการแขํงขันทางการตลาดปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํพ๎นที่
จะต๎ อ งมี ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ ๆ ออกสูํ ต ลาดเสมอ เพราะความต๎ อ งการของผู๎ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลงอยูํ
ตลอดเวลา จึงเป็นหน๎าที่ของนักการตลาดที่จะต๎องพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ที่มี
อยูํเดิม ให๎ดีขึ้ นอยูํต ลอดเวลา โดยกิ จการที่ทําการค๎น คว๎าและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ๑ ใหมํอ ยูํตลอดเวลา
เทํานั้นที่จะรักษาความเป็นผู๎นําตลาดได๎
4.1 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
สุด าดวง เรือ งรุจิ ร ะ (2538) กลํ า ววํ า ผลิ ตภั ณ ฑ๑ใ หมํ หมายถึง ผลิ ต ภัณ ฑ๑ ใดๆที่
กิจการนําเสนอตํอตลาด แล๎วทําให๎ตลาดมีโอกาสเลือกเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ๑ใหมํอาจเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ไมํ
เคยผลิตมากํอน เริ่มมีผู๎ผลิตรายแรกของโลก จัดเป็นนวัตกรรม หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํของกิจการ
เพิ่งนําออกมาวางจําหนํายครั้งแรก หรืออาจดัดแปลง ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ๑เดิมที่เคยจําหนํายอยูํ
เดิม
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2543) กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง
การนําเสนอผลิตภัณฑ๑ใหมํแบบริเริ่มการปรับปรุง ของธุรกิจให๎มีคุณสมบัติดีขึ้นโดยผลิตภัณฑ๑ใหมํ
(New Product) มีลักษณะดังนี้
1..มีลักษณะริเริ่มหรือเป็นเอกลักษณ๑ .(Innovated.Product).คือ เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มี
ลักษณะแตกตํางจากผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีอยูํ โดยสามารถสนองความต๎องการเดิม หรือความต๎องการใหมํ
ของผู๎ซื้อได๎
2..ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ ที่ ส ามารถทดแทนผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ ดิ ม แตํ มี ลั ก ษณะแตกตํ า งจาก
ผลิตภัณฑ๑เดิมอยํางเห็นได๎ชัด หรือมีการปรับปรุงใหมํ (Modified Product)
3..ผลิตภัณฑ๑เลียนแบบ.(Me.-.too).เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ใหมํสําหรับบริษัท แตํเกําสําหรับ
ตลาดสินค๎านั้น
น้ํา ทิ พ ย๑ วิภ าวิ น .(2546).กลํ าววํ า .การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ๑ ใ หมํ หมายถึ ง การทํ า ให๎
ผลิตภัณฑ๑มีลักษณะและปรับปรุงให๎ดีขึ้นซึ่งต๎องคํานึงถึง การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดี
ยิ่งขึ้น
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พงษ๑ ผาวิจิตร.(2547).กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง กระบวนการทํา
สิ่งใหมํและเป็นสิ่งใหมํในตัวของมันเอง
พิบูล ทีปะปาล (2547).กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ๑ตํอตลาดใหมํที่จําเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า
และเพื่อผลิตสิ นค๎าให๎ได๎คุณภาพสูง ราคาต่ํ าเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํง ขั นการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํประกอบด๎วย.การค๎นหาและประเมินความคิดการเลือกแนวความคิด
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํประกอบด๎วย การค๎นหาและประเมินความคิด .การเลือกแนวความคิดเพื่อ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ เ ชื่ อ วํ า จะประสบผลสํ า เร็ จ มากที่ สุ ด การกํ า หนดโปรแกรมการตลาดการนํ า
ผลิตภัณฑ๑เพื่อทดสอบตลาดรวมทั้งการแนะนําผลิตภัณฑ๑
ศูนย๑วิจัยไทยพาณิชย๑ (2548) กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง สิ่งใหมํที่
เกิดจากการใช๎ความรู๎และความคิดสร๎างสรรค๑ที่มีประโยชน๑ตํอเศรษฐกิจและสังคม
Armstrong & Kotler (2007) กลําววํา ผลิตภัณฑ๑ คือ สินค๎า บริการ หรือความคิด
ที่ได๎ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ๑เดิมให๎มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
ผู๎ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได๎ วํ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ หมายถึ ง กระบวนการที่ ทํ า ให๎
ผลิตภัณฑ๑ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ๑ใหมํเข๎าไปในสายผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีอยูํ การปรับปรุงผลิตภัณฑ๑
เดิมที่มีอยูํ และผลิตผลิตภัณฑ๑ใหมํในสายผลิตภัณฑ๑ใหมํ เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ใหมํที่มีลักษณะแตกตําง
จากผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีอยูํโดยสามารถสนองความต๎องการเดิมหรือความต๎องการใหมํของผู๎ซื้อได๎
4.2 ความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
สุ ด าดวง เรื อ งรุ จิ ร ะ (2538) กลํ า ววํ า การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ มี เ หตุ ผ ลและ
ความสําคัญ ดังนี้
1. เพื่อรักษาสถานภาพการแขํงขัน ปัจจุบันสถานการณ๑การแขํงขันในตลาดธุรกิจมี
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากคูํแขํงขันที่เพิ่มขึ้นได๎สํงผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ออกสูํตลาด ซึ่งสํงผลตํอสํวน
แบํงทางการตลาดที่ถูกชํวงชิงไป การออผลิตภัณฑ๑ใหมํสูํตลาดจะชํวยรักษาฐานการแขํงขันและสํวน
แบํงตลาดไว๎ได๎
2. เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ๑เดิม วัฎจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ๑โดยทั่วไปจะมีชํวงเวลาที่สั้น
เมื่อผลิตภัณฑ๑เริ่มเข๎าสูํชํวงท๎ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ๑ หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ไมํได๎กํอประโยชน๑
หรื อมี ย อดขายที่ ต กลง การออกผลิ ต ภัณ ฑ๑ใ หมํๆ สูํ ต ลาดเพื่ อทดแทนผลิต ภั ณฑ๑ เกํ า จะชํว ยรัก ษา
ชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ทดแทนปริ ม าณขายกํ า ไรของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ ดิ ม และสามารถนํ า ทรั พ ยากรจาก
ผลิตภัณฑ๑เดิมมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎
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3. เพื่อใช๎สมรรถนะสํวนเกินให๎เกิดประโยชน๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อใช๎สมรรถนะ
ทางการตลาด การขาย และการผลิตที่เหลือใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เหตุผลที่สําคัญคือ การกระจายต๎นทุน
คงที่ไปยังจํานวนผลิตที่มากขึ้น
4. เพื่อปรับการเคลื่อนไหว เนื่องจากฤดูกาลน๎อยลง ฤดูกาลที่แปรผันอาจสํงผลตํอ
ทรัพยากรตํางๆ ของธุรกิจที่อาจไมํเพียงพอ หรืออาจเหลือใช๎ การเพิ่มผลิ ตภัณฑ๑ใหมํที่สามารถขาย
หรือผลิตได๎เมื่อพ๎นฤดูกาลไปแล๎ว ยํอมทําให๎การผันแปรตํางๆลดลง และเป็นการใช๎ทรัพยากรของ
กิจการให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด
5. เพื่อลดการเสี่ยงภัย เชํน ผลิตภัณฑ๑ล๎าสมัย ลูกค๎าเสื่อมความนิยม ปริมาณขายไมํ
มากพอ กิจการมีจําหนํายผลิตภัณฑ๑น๎อย เป็นต๎น สภาวการณ๑เหลํานี้อาจสํงผลให๎เกิดภาวะขาดทุน
การเพิ่ มผลิต ภัณ ฑ๑ที่ มีค วามแปลกใหมํ การเพิ่ม ปริม าณการขายให๎ ครอบคลุม กับ ตลาด ยํ อมชํว ย
กระจายความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
6. เพื่อการใช๎ผลพลอยได๎ให๎เกิดประโยชน๑ สินค๎าใหมํที่พัฒนาจากผลพลอยได๎หรือ
ของที่ทิ้งแล๎วในธุรกิจ อาจนํามาซึ่งยอดขายหรือกําไรที่เพิ่มขึ้น
7. เพื่อโอกาสใหมํ จากการที่ธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ๑ใหมํออกสูํตลาด อาจทําให๎เกิด
ความต๎องการผลิตภัณฑ๑จากผู๎บริโภคจนกิจการสามารถผลิต และดําเนินงานการตลาด และความ
ต๎องการเชํนนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ธุรกิจจะเข๎าไปตอบสนองความต๎องการด๎วยผลิตภัณฑ๑ของตนเอง
นํามาซึ่งกําไร และสํวนครองตลาดที่มากขึ้น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2544).กลําววํา ผลิตภัณฑ๑ใหมํมีความสําคัญ ตํอ
กิจการ ดังนี้
1. การทดแทนผลิตภัณฑ๑เกําของกิจการนั้นคือ ผลิตภัณฑ๑เดิมที่วางตลาดไปแล๎ว โดย
ปกติ จะมีอายุขัยเชํนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามแนวคิดและข๎อเท็จจริง ในเรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ๑
(Product Life Cycle) ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ๑ตัวเดิมเสื่อมความนิยมหรือกําลังจะตายไป กิจการก็
จําเป็นจะต๎องหาผลิตภัณฑ๑ใหมํมาเสริมแทนที่ผลิตภัณฑ๑เดิม
2..ความอยูํ ร อดและการเจริ ญ เติ บ โตของกิ จ การ.ทั้ ง นี้ เ พราะผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ มี
ความสําคัญอยํางมากตํอความอยูํรอดและการเจริญเติบโตของกิจการนั้นๆ กิจการใดก็ตามที่หวังพึ่ง
เฉพาะแตํผลิตภัณฑ๑เกําๆ ที่เคยจําหนํายอยูํเดิมก็คงจะต๎องเลิกกิจการหรือเลิกการขายผลิตภัณฑ๑นั้น
3. ผลิตภัณฑ๑เป็นปัจจัยหลักที่สําคั ญตัวหนึ่งในการกําหนดความสามารถในการทํา
กําไรได๎ของกิจการนั้น .ไมํวําจะวัดออกมาในรูปของอัตราผลตอบแทนทางด๎านกําไร.หรือในรูปของ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
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4. การตอบสนองความจํา เป็ น และความต๎อ งการของผู๎ บริ โ ภค ในปัจ จุบั น ความ
จําเป็นและความต๎องการของผู๎บริโภคได๎เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ลักษณะของความต๎องการนับวัน
แตํ จ ะมี ม ากขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ความสั บ สนยิ่ ง ขึ้ น ตลอดเวลา ผู๎ บ ริ โ ภคจึ ง ต๎ อ งการที่ จ ะมี
ผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เข๎าในตลาดเพื่อเปิดโอกาสให๎มีโอกาสได๎ทําการเลือกสรรได๎มากขึ้น
5. ผลิตภัณฑ๑ที่วางตลาดโดยทั่วๆ ไปมักจะมีอายุสั้นมาก ประกอบกับการหาแนวคิด
สําหรับผลิตภัณฑ๑ใหมํเป็นสิ่งที่ทําได๎ยากยิ่งขึ้นโดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ต๎องทุํม
เงินเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการตัดสินใจทางด๎านผลิตภัณฑ๑ใหมํจึงเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น
6. ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีเป็นตัวเรํงที่ทําให๎ผลิตภั ณฑ๑เดิม
ตายเร็วยิ่งขึ้นหากกิจการไมํอาจมองเห็นปัญหาได๎ทันการณ๑และเตรียมรับมือด๎วยผลิตภัณฑ๑ใหมํที่ผําน
การศึกษาวิเคราะห๑อยํางถํองแท๎แล๎วโอกาสที่จะอยูํรอดและเจริญเติบโตตามที่ต๎องการก็จะเป็นไปได๎ยาก
4.3 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2543) กลําววํา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํมี 8
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร๎างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํ (Idea Generation) เป็นจุดเริ่มต๎น
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เป็นการค๎นหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํซึ่งเป็นความคิดที่มองเห็นลูํทาง
ที่จะขายผลิตภัณฑ๑นั้นในขั้นนี้จึงเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการค๎นหาแหลํงความคิดและวิธีการในการค๎นหา
ความคิด
ขั้นที่ 2 การกลั่นกรองและการประเมินความคิด .(Screening and Evaluation of
Idea) เป็นการพิจารณากลั่นกรองความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํที่สร๎างขึ้นจากขั้นหนึ่งวํา ความคิดใด
ที่จะนํามาวิเคราะห๑และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในขั้นตํอไป
ขั้ น ที่ 3 การพั ฒ นาแนวความคิ ด และการทดสอบแนวความคิ ด .(Concept
Development and Testing) เป็นงานที่จะต๎องกระทําหลังจากผํานกระบวนการกลั่นกรองความคิด
จากขั้นที่ 2 แล๎วในขั้นที่ 3 นี้เป็นการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎ผลิต ได๎สร๎างขึ้นและ
การสร๎างความคิดที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ให๎เกิดกับผู๎บริโภครวมทั้งภาพลักษณ๑เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎บริโภค
มองผลิตภัณฑ๑ผู๎บริโภคมองผลิตภัณฑ๑จริงๆสํวนการทดสอบความคิด (Concept Testing) หมายถึง
การนําความคิดไปทดสอบกับกลุํมผู๎บริโภคเพื่อดูความรู๎สึกนึกคิดและการยอมรับความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑ถ๎าความคิดนั้นมีความเป็นไปได๎ก็จะนําไปสูํขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
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ขั้นที่ 4 การพัฒนากลยุทธ๑การตลาด (Marketing Strategy Development) เป็น
การพัฒนาเครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต๎องการของตลาดเปูาหมายประกอบด๎วย 4 สํวน
คือ
1..ขนาดโครงสร๎ า งและพฤติ ก รรมของตลาดเปู า หมาย.(Target.Market’s.Size,
Structure and Behavior)
2. การพัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาด (MarketingStrategy)
3. ยอดขายและกํ า ไรตามเปู า หมายในระยะยาว.(Long.-.run.Sales.and.Profit
Goods) และกลยุทธ๑ทางการตลาด (Marketing Mix Strategies)
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห๑ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาวําความคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํที่คัดเลือกไว๎จะมีความเป็นไปได๎เพียงใดในทางธุรกิจงานในขั้นนี้ประกอบด๎วย
1. กําหนดลักษณะผลิตภัณฑ๑
2. คาดคะเนความต๎องการซื้อของตลาด
3. คาดคะเนต๎นทุนและกําไร
4. กําหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อศึกษาความเป็นไปได๎สําหรับผลิตภัณฑ๑
ขั้นที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เป็นการเปลี่ยนความคิดที่
ผํานการวิเคราะห๑แล๎วเป็นผลิตภัณฑ๑ที่เป็นรูปเป็นรําง (Physical Product) ขึ้นมาประกอบด๎วยการ
พั ฒ นาด๎ า นรู ป ลั ก ษณ๑ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ๑ .(Product.Prototype).และการพั ฒ นาหน๎ า ที่ ก ารทํ า งานของ
ผลิตภัณฑ๑
ขั้นที่ 7.การทดสอบตลาด.(Market Testing).เป็นการนําผลิตภัณฑ๑ที่พัฒนาแล๎วไป
ทดสอบการยอมรั บ ของลู ก ค๎ า เปู า หมายในอาณาเขตที่ จํ า กั ด โดยมี ก ารใช๎ โ ปรแกรมการตลาดที่
กําหนดให๎ในขั้นนี้จะทําให๎ทราบข๎อบกพรํองที่จะต๎องแก๎ไขปรับปรุงตํางๆ
ขั้นที่ 8 การดําเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการนําผลิตภัณฑ๑ใหมํออกสูํ
ตลาดจริงตามแผนการตลาดที่กําหนดไว๎
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1.การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
2.การกลั่นกรองและการประเมินความคิด

๓ .การพั ฒ นาแนวความคิ ด และการ
ทดสอบแนวความคิด

4. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
5.การวิเคราะห์ทาง
ธุรกิจ
6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
7.การทดสอบตลาด
8. การดาเนินธุรกิจ

ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ (New Product Development Process)
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแหํงธุรกิจ.
4.4 แหล่งที่มาของความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
1. ลูกค๎า (Customers) หมายถึง ลูกค๎าที่ยังติดตํอซื้อขายอยูํในปัจจุบันหรือลูกค๎าที่
เคยให๎การอุดหนุนมากํอนก็ได๎ในเมื่อการดําเนินงานด๎านการตลาดก็คือ การตอบสนองหรือการบําบัด
ความจําเป็นและความต๎องการของลูกค๎าลูกค๎าจึงมักจะเป็นจุดเริ่มที่ดีในการเสาะแสวงหาความคิด
ใหมํๆ เพื่อนํามาใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํเพื่อนําไปวางตลาดในอดีตที่ผํานมาปรากฏวํา
สินค๎าอุปโภคบริโภคหรือสินค๎าอุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นจากข๎อเสนอแนะของลูกค๎าอาจโดยจงใจ
หรือโดยบังเอิญก็แล๎วแตํจึงควรเป็นหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎เกี่ยวข๎องในกิจการนั้นจะต๎องจัดวาง
ระบบงานเพื่อได๎มาซึ่งความรู๎สึกปัญหาหรือความต๎องการของลูกค๎าซึ่งอาจได๎มาด๎วยวิธีการตํางๆดังนี้
1.1 การสํารวจหรือสอบถามลูกค๎าโดยตรง (Direct Customer Survey)
1.2 เทคนิคการถามเลียบเคียง (Projective Technique)
1.3 การถกปัญหาแบบเจาะกลุํม (Focus Group Discussion)
1.4 การรับข๎อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (Suggestion System)
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1.5 การเปรียบเทียบผลจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีอยูํในปัจจุบันที่ลูกค๎าต๎องการจริง
(Perceptual and Preference Mapping)
ในทางปฏิบัติจากการสอบถามลูกค๎าเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยูํกับผลิตภัณฑ๑ปัจจุบันอาจ
ทํา ให๎กิ จ การได๎ค วามคิ ด ผลิ ต ภั ณฑ๑ ใ หมํ ๆ มากกวํา ในกรณี ที่กิ จ การไปสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด
ผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตรงไปตรงมา
2. ผู๎จัดจําหนําย (Distributor) เนื่องจากร๎านค๎าเหลํานี้เป็น ผู๎ติดตํอซื้อขายกับลูกค๎า
โดยตรงมีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค๎าผู๎ใช๎จํานวนมากและในหลายๆ กรณีเป็นที่รองรับการระบายความ
อึดอัดความรู๎สึกที่ไมํดีหรือปัญหาที่เกิดจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑ไมํวําจะเป็นกิจการหรือของคูํแขํงขันถ๎า
รู๎จักปูอนคําถามหรือใช๎เทคนิคการสัมภาษณ๑อยํางถูกต๎อ งกับจัง หวะเวลากิจการอาจจะได๎ความคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํจํานวนมากจากแหลํงนี้ไมํยากนัก
3. คูํแขํงขัน (Competitors) ผู๎บริหารที่ชาญฉลาดควรจะคอยเฝูามองวําคูํแขํงขัน
ของกิ จการวํา ทําอะไรอยูํบ๎ างในสํว นที่เ กี่ยวกับการพัฒ นาผลิตภั ณฑ๑ใ หมํไ มํวํา จะโดยการสนทนา
สอบถามจากผู๎จําหนํายวัตถุดิบให๎กับกิจการคูํแขํงขันจากร๎านค๎าผู๎จัดจําหนํายหรือโดยมอบหมายให๎
ผู๎แทนขายของกิจการทําหน๎าที่สืบความลับของคูํแขํงขันคอยเฝูาติดตามตลาดผลิตภัณฑ๑ใหมํของคูํแขํง
ขัน ใครเป็ น ผู๎ ซื้ อ ในตลาดและซื้ อ ไปเพื่ อ ใช๎ ป ระโยชน๑ อ ะไร บางทีก ลยุ ท ธ๑ ก ารตลาดในการนํ า เอา
ผลิตภัณฑ๑ใหมํของคูํแขํงขันมาดัดแปลงและปรับปรุง ให๎ดีขึ้นก็อาจถือได๎วําเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง
สําหรับกิจการบางแหํงในการแสวงหาผลิตภัณฑ๑ใหมํมาจําหนําย ดังนั้นจึงไมํเป็นที่นําแปลกใจเลยวํา
ผู๎ผลิตและจําหนํายคอมพิวเตอร๑บางแหํงถึงกับซื้อคอมพิวเตอร๑ของคูํแขํงขันแล๎วมา ถอดแยกแยะเป็น
สํวนๆ เพื่อการศึกษาวิเคราะห๑เพื่อนําไปสูํการพัฒนาคอมพิวเตอร๑ที่ดีกวํามีสมรรถนะและประสิทธิภาพ
สูงกวํา
4..พนักงานขายหรือผู๎แทนขายของกิจการ.(Salesman).บุคคลเหลํานี้ในฐานะที่เป็น
พนักงานของกิจการที่ต๎องออกไปติดตํอกับตลาด ไมํวําจะเป็นการติดตํอขายสินค๎ากับร๎ านค๎าตามปกติ
หรือออกไปตรวจเยี่ยมตลาดในหลายๆกรณีก็มีโอกาสพูดคุยกับลูกค๎าผู๎ซื้อทําให๎ได๎ข๎อมูลขําวสารหรือ
ขําวกรองได๎พอสมควรถ๎ากิจการจัดให๎มีการทํารายงานการออกตลาดให๎รวมถึง ข๎อสัง เกตหรือสิ่ง ที่
ผู๎แทนขายไปพบเห็นมาก็อาจชํวยให๎ได๎ความคิดใหมํๆ ได๎รวมตลอดถึงความเคลื่ อนไหวของคูํแขํงขัน
แตํทั้งนี้เป็นหน๎าที่ของฝุายจัดการที่จะต๎องมีวิธีการกระตุ๎นให๎พนักงานขายทํางานทางด๎านการเสนอ
ความคิดใหมํๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ที่เป็นที่ต๎องการของตลาดนอกเหนือไปจากงานทางด๎านการขายและ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
5. ฝุายจัดการระดับสูง.(Upper Management).ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํอาจ
ได๎ม าจากผู๎บ ริหารหรื อฝุ ายจั ดการระดับสู ง ภายในกิจ การนั้นเอง.ถ๎าไมํถู กจํา กัดในเรื่ องเวลาและ
ความสามารถเฉพาะด๎านที่จําเป็นตํองานนี้แตํต๎องเป็นที่ยอมรับวําการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ๑ใหมํผู๎บริหารหรือฝุายจัดการระดับสูงอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกํกิจการนั้นได๎ถ๎าผู๎อยูํใต๎
บังคับบัญชาต๎องคล๎อยตามไมํกล๎าคัดค๎านความคิดนั้นๆทั้งๆที่ตนมีความเห็นวําถ๎าวางตลาดอาจจะไป
ไมํรอด.หรือกิจการนั้นได๎นําความคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํนั้นไปใช๎ทันที.โดยขาดข๎อมูลหรือการวิจัยการตลาด
ที่เพียงพอ
6. นักวิทยาศาสตร๑ ที่ปรึกษาหรือผู๎เชี่ยวชาญสําหรับกิจการที่ขายสินค๎าที่มีปัญ หา
เทคนิคเข๎ามาเกี่ยวข๎องอยํางมาก อาจต๎องอาศัยนักวิทยาศาสตร๑ทําการวิจัยภายในห๎องทดลองอยําง
เป็ นกิ จ จะลั กษณะโดยจั ดทํ า เป็ นโครงการเพื่อ การพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ๑ ใ หมํ น อกจากนี้ที่ ป รึก ษาทาง
วิศวกรรมผู๎เชี่ยวชาญจากสถาบัน ตํางๆ.รวมตลอดถึง จากสถาบันการศึกษาในระดับสูง ก็อาจทําให๎
ความคิ ด เกี่ย วกั บผลิ ต ภัณ ฑ๑ ใ หมํ ไ ด๎ .นอกจากนี้ ก็อ าจอาศั ย บริ ษั ท หรื อ กิ จการอิส ระที่ข ายบริ ก าร
ทางด๎านการวิจัยการตลาดหรือทําหน๎าที่เป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นต๎น
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เป็น
สิ่ง จํ าเป็ นอยํ างยิ่ ง ที่ธุ ร กิจ ต๎ องให๎ ความสํ า คัญ เพราะความต๎ องการของผู๎ บ ริโ ภคเปลี่ ยนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑หมายถึง กระบวนการที่ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ดีขึ้น เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ใหมํ
ที่มีลักษณะแตกตํางจากผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีอยูํ ละสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดีขึ้น ซึ่ง
กระบวนการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ๑ ใหมํ มีอ ยูํ 8 ขั้ นตอน ซึ่ ง แนวความคิ ด ในการพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ๑ ใ หมํ
สามารถได๎ ม าจากลู ก ค๎ า ผู๎ จั ด จํ า หนํ า ย คูํ แ ขํ ง ขั น พนั ก งานขาย ฝุ า ยจั ด การระดั บ สู ง และ
นักวิทยาศาสตร๑
4.5 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สกนธ๑ ภูํงามดี (2545) กลําววํา การเพิ่มมูลคํา หรือการเพิ่มคุณคํา (Added Value)
เป็นวิธีการตํางๆ ที่ใช๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ ถ๎าเป็นเครื่องมือการตลาดก็จะเกิดจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ การจัดจําหนําย การโฆษณา และการสํงเสริมการตลาดซึ่งมีผลทําให๎สามารถตั้งราคา
ได๎สูงขึ้น โดยการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑สามารถดําเนินการได๎ 2 ลักษณะ คือ
ด๎ า นที่ 1 คื อ ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ หรื อ การบริ ก ารสู ง กวํ า ความเป็ น จริ ง อี ก
ความหมายหนึ่ง คือ สินค๎าของเรามีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได๎รับ หรือเปรียบเทียบกับ
คุณภาพของสินค๎าอื่นในราคาเดียวกัน
ด๎านที่ 2 คือ ความต๎องการคุณคํา หรือคุณภาพของสินค๎าเป็นที่ต๎องการของลูกค๎า
หรือคุณคํามากพอที่จะให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อ หรือคุณคํามากพอที่จะดึงความสนใจทําให๎ลูกค๎าเปลี่ยนใจ
มาใช๎สินค๎าของเรา
ดังนั้นการเพิ่มคุณคําจึงไมํใชํการเพิ่มราคา คือ ราคาเทําเดิมแตํได๎สินค๎าที่มีคุ ณภาพ
เพิ่มขึ้น ทําให๎ลูกค๎ามีความต๎องการมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มคุณคําจึงไมํจําเป็นต๎องเพิ่มปัจจัยการผลิต
หรือต๎นทุนการผลิตคือ แนวทางการบริหารด๎านต๎นทุน โดยใช๎ต๎นทุนเทําเดิมแตํได๎ผลผลิตเพิ่มขึ้น
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การเพิ่มคุณคําของผลผลิตภัณฑ๑หรือการบริการโดยไมํเพิ่มปัจจัยการผลิต (ต๎นทุน) มี
หลักการดังนี้
1. ปัจจัยด๎านบุคลากร เราสามารถเพิ่มคุณคําของผลิตภัณฑ๑หรืองานบริการได๎โดย
ประสิทธิภาพของบุคลากร
2..ปัจจัยด๎านเทคโนโลยี การบริหารให๎เทคโนโลยีที่มีอยูํมีประสิทธิภาพมากพอกับ
การผลิต สินค๎ าที่ มีคุณ ภาพเป็น สิ่ง สําคั ญ นอกจากนั้นยั ง ต๎อ งบริ หารให๎ การใช๎เ ทคโนโลยีใ ช๎ไ ด๎ เต็ ม
สมรรถนะ เชํน ความเร็ว ความคงที่ และความคงทน แนวทางการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตได๎แกํ
2.1 การจัดหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมทั้งด๎านสมรรถนะ และราคา
2.2 มีการฝึกอบรมให๎บุคลากรสามารถทํางานโดยใช๎เทคโนโลยีอยํางถูกต๎อง และ
มีประสิทธิภาพ
2.3 มี ร ะบบการบํ า รุ ง รั ก ษาให๎ เ ทคโนโลยี พ ร๎ อ มใช๎ ง าน และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดเวลา
2.4 เปิดโอกาสให๎ชํางเทคนิคที่ชํานาญงานปรับแตํงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
3..ปัจ จัย ด๎า นวั ต ถุดิ บ คุณ ภาพของวั ต ถุดิ บ ทํา ให๎ผ ลิต ภัณ ฑ๑ และการบริ การเพิ่ ม
คุณคําและเพิ่มคุณคําได๎ ดังนั้นการบริหารด๎านการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบเพื่อการเพิ่มคุณคําที่ปัจจัยการ
ผลิตคงที่ มีหลักการดังนี้
3.1 พิจารณาคุณภาพของวัตถุดิบตรงกับความต๎องการ หรือมากกวํา
3.2 พิจารณาผู๎สํงมอบวํามีความสามารถสํงมอบวัตถุดิบตามความต๎องการและ
ตรงตํอเวลา
3.3 ทํ า สั ญญาหรื อข๎ อ กํ า หนดคุ ณภาพ / คุ ณ ลั กษณะของวั ต ถุดิ บ ที่ ใ ช๎ชั ด เจน
ปูองกันการผิดพลาด
3.4 มีการตรวจสินค๎า โดยตรวจทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพ
3.5 สรุปผลการจัดสํงวัตถุดิบทุกครั้ง บันทึกรายละเอียดข๎อผิดพลาด และคัดแยก
วัตถุดิบที่ไมํได๎คุณภาพออก เมื่อเราใช๎วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในราคาเทําเดิม เราก็ สามารถเพิ่มคุณคํา
ผลิตภัณฑ๑และงานบริการได๎โดยไมํต๎องเพิ่มต๎นทุน
4.6 แนวคิดในการพัฒนา แก้ไข รูปทรงผลิตภัณฑ์
สกนธ๑ ภูํงามดี (2545) กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎มีความแตกตํางไปจาก
เดิมนั้นต๎องอาศัยวิธีการตํางๆ เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่สร๎างความพึงพอใจ ดังนี้
1..การลดสัดสํวน หมายถึง การตัดออกหรือยํอสํวน เชํน การตัดสํวนที่ไมํจําเป็นออก
การยํอสัดสํวนให๎เล็กลง และการกระชับลงไปกวําเดิม เป็นต๎น
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2..การขยายสํวน หมายถึง การเพิ่มเติมสํวนใหมํเข๎าแทนของเดิม เชํน เพิ่มประโยชน๑
ใช๎สอยทางอ๎อม เพิ่มความสูง ความยาว ความหนา ความแข็งแรง เป็นต๎น
3..การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การดัดแปลงแก๎ไ ขบางสํวน อาจเป็นสํวนที่เล็กน๎อย
จากของเดิม เชํน เปลี่ยนสี เปลี่ยนทรง เปลี่ยนเสียง เป็นต๎น
4..การจัดสํวนประกอบใหมํ หมายถึง การจัดสํวนประกอบให๎ดูแปลกใหมํไปจากเดิม
โดยอาจจัด หรือสลับที่ทางใหมํ รวมถึงจังหวะชํองไฟ และองค๑ประกอบตํางๆ เป็นต๎น
5..การกลับไปในทางตรงกันข๎าม หมายถึง การกลับตําแหนํงทิศทางหรือเรื่องราวที่
จากเดิมเคยมีอยูํให๎เป็นไปในทางตรงกันข๎าม เชํน ดําเป็นขาว เหลี่ยมเป็นโค๎งมน ยาวเป็นสั้น เป็นต๎น
6..การรวมกัน หมายถึง การรวม หรือผสมที่ละม๎ายคล๎ายคลึง หรือใกล๎เคียงกันเข๎าไว๎
ด๎วยกัน คือ การรวมประโยชน๑ใช๎สอยเข๎าไว๎ด๎วยกัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ๑หลายประเภทที่นิยมออกแบบใน
ลักษณะนี้
7..การแทนที่ใหมํ หมายถึง การทดแทนด๎วยสิ่งใหมํเป็นสํวนใหญํ เป็นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมหรือสิ่งอื่นๆ ใช๎วัสดุใหมํ พลัง งานใหมํ เปลี่ยนสํ วนประกอบ เปลี่ยนระบบการ
ทํางานใหมํ เป็นต๎น
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา การเพิ่มมูลคําหรือการเพิ่มคุณคํา (Added Value) เป็น
วิธีการตํางๆ ที่ใช๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ โดยการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑สามารถดําเนินการ
ได๎ใน 2 ลักษณะ คือ ตั้งราคาของผลิตภัณฑ๑ หรือการบริการสูงกวําความเป็นจริ ง และสร๎างความ
ต๎อ งการคุ ณคํ า หรื อ คุ ณภาพของสิน ค๎ าเป็ น ที่ต๎ อ งการของลูก ค๎ า หรื อคุ ณ คํ ามากพอที่ จะให๎ลู ก ค๎ า
ตัดสินใจซื้อซึ่งแนวคิดการเพิ่มมูลคําหรือการเพิ่มคุณคํานี้จะกํอให๎เกิดประโยชน๑กับธุรกิจเป็นอยํางมาก
5. แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital)
5.1 ทุนชุมชน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์ (2544) กลําววํา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผําน
มา แม๎วําสํวนหนึ่งได๎กํอประโยชน๑แกํสังคมไทยหลายด๎าน แตํอีกสํวนหนึ่งกลับสํงผลกระทบให๎ชุมชน
อํอนและขาดความสมดุลระหวํางการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท ความอํอนแอของชุมชนทั้งใน
เมืองและในชนบท ทําให๎หลายมิติของการพัฒนาประเทศไมํประสบความสําเร็จเชํนที่ควรจะเป็น และ
ยังสํงผลกระทบที่ทําให๎คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตกต่ํากวําที่พึ่งจะเป็นอีกด๎วย ซึ่งอาจกลําวได๎วํา
ความอํอนแอที่เกิดขึ้นกับชุมชนมีต๎นตอสําคัญ มาจากการขาดความสมดุลและความรอบคอบของ
ปรัชญาการพัฒนาประเทศของภาครัฐในการแสวงหาทางออกของแตํละสังคม เราจึงเห็นวําการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต๎นมา ได๎เปลี่ยนกระบวนทัศน๑ใหมํในการพัฒนาที่ใช๎ ชุมชน
เป็นฐานโดยเฉพาะการคํานึงถึง ทุนชุมชน ทั้งนี้ทุนชุมชนถือเป็นความต๎องการสร๎างระบบที่ เน๎นการ
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ผลิต การบริการ การบริโภค และการจัดสรรประโยชน๑ทั้งหมดเพื่อการอยูํรํวมกันของสังคมมนุษย๑ โดย
มนุษย๑ไมํควรถือตนเข๎าเป็นเจ๎าของทรัพยากรธรรมชาติแตํเพียงเผําพันธุ๑เดียว ยังต๎องคํานึงถึงหลักการ
อยูํรํวมกันของสรรพชีวิตทั้งหมดในปัจจุบันและอนาคตด๎วย (พิทยา วํองกุล, 2539: 24 - 25)
เสรี พงศ๑พิศ และวิชิต นันทสุวรรณ (2545: 212) กลําววํา ทุนชุมชน หมายถึง ทุน
ธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนที่มีการสะสม ทุนความรู๎ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือ
ความไว๎ใจ และความเป็นพี่น๎องของผู๎คนในชุมชน
ทุนชุมชน เป็นต๎นทุนหลักของกระบวนการพัฒนา แม๎ไมํมีทุนจากภายนอกชุมชนก็
สามารถพัฒนาได๎ เพราะทุนจากภายนอกเป็นเพียงทุนสมทบเทํานั้น ซึ่งที่ผํานมามักมองข๎ามทุนของ
ชุมชน และมักถือประหนึ่งวํา ทุนของชุมชนเป็นทุนสมทบเทํานั้น และองค๑กรทุนเองมักเรียกร๎องให๎
ชุม ชนมีสมทบ นั้น คือ ความคิ ดและความเข๎ าใจแบบเกํ าๆ ซึ่ ง ทํ าให๎ชุ มชนเกิด ความสัม พัน ธ๑แ บบ
อุปถัมภ๑ แบบพึ่งพา ทําให๎ชุมชนคิดวําตนเองไมํมีทุน ต๎องขอจากองค๑กรทุน ต๎องพึ่งพาคนอื่นประเภท
ถ๎าเขาไมํให๎ทุนมาก็ไมํทําอะไร เพราะคิดวําตนเองไมํมีทุน ต๎องเป็นหนี้บุญคุณและขึ้นตํอร่ําไป ความ
เข๎าใจใหมํแสดงให๎เห็นวํา ทุนจากภายนอกมีหน๎าที่เพียงเติมเต็มให๎ทุนของชุมชนเทํานั้นไมํใชํเป็น
ต๎นทุนหลักอีกตํอไป ดังนั้น ในแนวคิดใหมํทุนชุมชน หมายถึง ทุนที่มีอยูํภายในชุมชนทั้ง หลายยํอม
เป็นทุนหลักที่มีความสําคัญตํอการจัดการตนเองของชุมชนท๎องถิ่นมากที่สุด
ประเภทของทุนชุมชน
1..ทุนพื้นฐาน (Basic Capital) ได๎แกํ ระบบสาธารณูปโภคตํางๆ เชํน น้ําไหล ไฟ
สวําง ทางดี สื่อสารสะดวก รวดเร็ว เพราะถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของชุมชน ซึ่ง
เป็นตัวเสริมให๎การดําเนินงานของชุมชนประสบความสําเร็จได๎ ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให๎
เกิดความยุํงยากตํอการดําเนินงานชุมชนมากขึ้นได๎เชํนกัน อาทิ ระบบการติดตํอสื่อสารที่ สะดวก
รวดเร็วและไร๎พรมแดนอยําง อินเตอร๑เน็ต หากถูกนําไปใช๎ในทิศทางที่เป็นประโยชน๑ก็จะกํอให๎เกิดการ
พัฒนา ในทางกลับกันหากวํานําไปใช๎ในทิศทางที่ไมํถูกต๎องก็จะกํอให๎เกิดโทษทั้งตํอตนเอง และชุมชน
2. ทุนธรรมชาติ (Natural.Capital) ได๎แกํ ดิน น้ํา แรํธาตุ (อากาศด๎วยก็ได๎) ปุาไม๎
ทุนประเภทนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการรองรับการผลิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก แม๎วําดินและน้ํา
จะเป็นสิ่งไมํมีชีวิต โดยเฉพาะที่ดินนั้นถือได๎วําเป็นผู๎ให๎กําเนิดพืช สัตว๑ แรํธาตุในดินก็เป็นอาหารให๎พื ช
แตํถ๎าใช๎นานๆไปยํอมเสื่อมลงได๎ ดังนั้น ธรรมชาติต๎องปรับปรุงดินให๎อุดมสมบูรณ๑ ด๎วยการกําหนดให๎
พืชแตํละชนิดต๎อ งการสารอาหารตํางกั น มีผลผลิต (ใบ ดอก ผล) ที่ประกอบด๎วย แรํธาตุตํางกั น
พร๎อมทั้งเนรมิตให๎ปุาเป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสรรพสัตว๑หลายชีวิต เมื่อใบและผลรํ วงสูํดินกลายเป็น
ปุ๋ย แมํธรณีนั้นจะได๎รับการปรับสภาพความสมบูรณ๑อยูํตลอดเวลา ปุาทุกแหํงจึงมีแตํต๎นไม๎ยืนต๎น อยูํ
ได๎นานนับร๎อยพันปี พร๎อมกับทําหน๎าที่เป็นแหลํงต๎นน้ําหรืออุ๎มความชุํมชื่นในดินเอาไว๎ใช๎อยํางไมํขาด
แคลน เหตุนี้ดินและน้ําจึงเป็นทุนธรรมชาติจะคงอยูํโดยไมํเสื่อมโทรม ตราบเทําที่ปุายังคงอุดมสมบูรณ๑
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เอาไว๎ได๎ โดยมนุ ษย๑ไมํต๎อ งลงทุนซื้ อปุ๋ยเคมี ไ ปใสํต๎นไม๎ในปุา เหมือนเชํนการใสํปุ๋ยในการปลูกพื ช
เชิงเดี่ยว ดังนั้น ความพิสดารของทุนพื้นฐานของปุาจึงได๎แกํ ความไมํเสื่อมคํา ไมํสึกหรอในการใช๎ใน
ปุาธรรมชาติ ดินและน้ําเป็น ทุนธรรมชาติที่มีคําเทํากับศูนย๑ (พิทยา วํองกุล, 2539: 31) และการที่
ชุม ชนมี ฐ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสามารถนํ า ทรั พ ยากรธรรมชาติม าใช๎ ป ระโยชน๑ โดยมี ก าร
บํารุงรักษาไมํทําลายสิ่งแวดล๎อมให๎หมดไป กํอให๎เกิดเป็นผลผลิตที่อาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนที่เรียกวํา ทุนธรรมชาติ (นภาภรณ๑ หะวานนท๑ และพิสมัย รัตนโรจน๑สกุล, 2548: 136)
3..ทุนแหํงชีวิต หรือทุนสร๎างสรรค๑ พืชสัตว๑ทุกชนิด ภายในตัวมันเองเป็นทั้งทุนและ
ตัวการผลิต (ทําหน๎าที่คล๎ายเครื่องจักร) ดังจะเห็นได๎จากการเลี้ยงลูกหมู ปากมันกินอาหารเข๎าไปแล๎ว
รํางกายจะคํอยๆ เจริญเติบโตขึ้นจนอายุราว 8 เดือน ก็เป็นหนุํมเป็นสาวพอที่จะแพรํพันธุ๑ได๎ ความ
เจริญเติบโตของหมูจากวันหนึ่งขึ้นไป นับวําเป็นการสะสมทุนโดยปริยาย พอโตเป็นหนุํมสาวแล๎ว
แสดงวํา ได๎สะสมตัวมัน เองจนกลายเป็ นตัวการผลิต (คล๎ายเครื่องจั กร) และจะทํ าการผลิตลูกหมู
ออกมาเรื่อยๆ ตามธรรมชาติ จนกวําจะแกํและหมดสมรรถภาพไป (พิทยา วํองกุล, 2539: 31 - 32)
กลไกแหํงความพยายามสร๎างดุลยภาพในธรรมชาติ เป็นเหตุให๎เกิดสภาพการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันอยํางยาวนาน ทําให๎เกิดการสูญเสียแรํธาตุน๎อย ปัจจัยทุนในธรรมชาติลักษณะนี้เป็นเหตุ
ให๎ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองน๎อ ย หรือแทบไมํมี แม๎แตํในกระบวนการออกลูกออกผล พืชสัตว๑ก็
พยายามสร๎างดุลยภาพกับสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดภาวการณ๑อยูํรํวมกันยาวนานที่สุด นี่คือ หลักแหํง
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนในธรรมชาติ
4. ทุนมนุษย๑ (Human Capital) ในหลักเศรษฐศาสตร๑ทุนนิยมถือวํามนุษย๑เป็ นทุน
อยํางหนึ่งที่ใช๎ในการผลิต จึงมักคิดค๎นกันวําการใช๎พลังเพื่อทํางานมีอยูํในมนุษย๑เทํานั้น ซึ่งปัจจัยทุน
มนุษย๑ดังกลําว ในขั้นเจริญเติบโตจะมีการแพรํพันธุ๑ มันจะทําการผลิตลูกหรือผลอยํางตํอเนื่อง หรือ
ผลิตซ้ําในปริมาณมากๆ ดังนั้น หากวําชุมชนใดมีทุนมนุษย๑มาก หมายถึง คนจํานวนหนึ่งที่มีคุณภาพ
เป็นคนเกํง คนดี คนเสียสละ มีความรู๎ สติปัญญา และทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ
มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการรวมกลุํมและสร๎างเครือขํายเพื่อทําให๎สํวนรวม
เป็นผู๎นําให๎กับสังคม ก็เทํากับวํามีทุนแรงงานมากด๎วยเชํนกัน จึงนับวําเป็นคุณประโยชน๑อยํางมากมาย
หากวําทุนมนุษย๑นั้นได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางเพียงพอและเหมาะสมก็จะเป็นแรงสําคัญประการ
หนึ่ง ที่จะทําให๎เกิดการพัฒนา ดังนั้นทุนมนุษย๑ คือ ความเป็นมนุษย๑ที่มีพลัง มีศักดิ์ศรี และมีความ
เสมอภาค (นภาภรณ๑ หะวานนท๑ และพิสมัย รัตนโรจน๑สกุล, 2548: 34)
5..ทุนความรู๎ ภูมิปัญญา (Knowledge Wisdom Capital) ระบบความรู๎ หรือภูมิ
ปัญญาที่มีอยูํในชุมชนเป็นสิ่งมีคุณคํา แตํสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู๎เฉพาะ
อาชีพหรือเฉพาะด๎าน เชํน การบริหารจัดการธุรกิจ ความรู๎ในการผลิต ความรู๎ในเรื่องการตลาดมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น แตํทําให๎คนในชุมชนอํอนแอลง เพราะไมํสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
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สมัยใหมํและความรู๎ให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่นของตนเองได๎ เมื่อมีปัญหาก็ไมํสามารถแก๎ไ ขปัญ หาได๎
กลายเป็นผู๎ที่ไมํเทําทันความรู๎ที่ตนเองใช๎อยูํต๎องพึ่งพิงคนอื่น นั้นคือ ทุนความรู๎ หรือทุนภูมิปัญญา คือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของชาวบ๎านเอง ซึ่งผํานประสบการณ๑ทดลองแนวคิดของตนเองด๎วย
การปรับใช๎ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ถือเป็นสติปัญ ญา เป็นองค๑ความรู๎ทั้งหมดของ
ชาวบ๎าน ทั้ง 3.มิติ คือ กว๎าง ลึก ยาว โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูํมาใช๎ในการแก๎ปัญ หาการดําเนินวิถี
ชีวิต ของตนและชุ มชนได๎ อยํา งภาคภูมิ ภูมิ ปัญ ญาอาจจะเกิ ดขึ้น จากการสะสมการเรียนรู๎มาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกัน ไมํแยกสํวน
6. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) คือ สิ่งที่สะท๎อนวิถีการดํารงชีวิตและสิ่งตํ างๆ
ที่ค นในชุ มชนได๎ สร๎า งสรรค๑แ ละสื บ ทอดมา ด๎ว ยเห็น วํ าเป็ นสิ่ ง ที่มี คุ ณคํ า และมี ป ระโยชน๑ ในการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน อยํางไรก็ตาม สิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นได๎งําย คือ รูปธรรมของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สัง คม และวั ฒนธรรมที่แตํ ละชุม ชนมี อยูํ เชํน การทํา ทําไรํ ทอผ๎าไหม จักส าน ทํายา
สมุนไพร (นภาภรณ๑ หะวานนท๑ และพิสมัย รัตนโรจน๑สกุล, 2548: 135)
7..ทุนทางสังคม หมายถึง ระบบความสัมพันธ๑ทางสังคมที่กํอตัวขึ้นในชุมชน หรือ
กฎเกณฑ๑ทางสังคมที่ร๎อยรัดผู๎คนให๎อยูํรํวมกันเป็นชุมชน มีน้ําใจ เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน ไว๎เนื้อเชื่อ
ใจตํอกัน การมีคุณธรรม จิตสํานึกสาธารณะ รวมถึงจารีตประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม อาจสรุปได๎
วํา การมีจิ ตสํ านึ กรํว มอั นประกอบด๎วยความรักความผู กพัน ที่ค นในชุม ชนมีตํอ กัน ความสามัค คี
ปรองดองและการแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรมและเทําเทียม
5.2 ทุนทางสังคม
แนวคิ ด ทุน ทางสัง คม เป็ น แนวคิด ที่ พู ด ถึง ความสั ม พัน ธ๑ ทางสั ง คมหรือ เครื อขํ า ย
ความสัมพันธ๑ทางสังคมในหลายระดับหลายประเภท เชํน ความสัมพันธ๑ในครอบครัว ความสัมพันธ๑ใน
ชุมชน ความสัมพันธ๑ในชมรม ความสัมพันธ๑ในสมาคม เป็นต๎น ความสัมพันธ๑เหลํานี้ได๎สร๎างประโยชน๑
ไมํทางใดก็ทางหนึ่งให๎แกํคนที่เข๎าไปในระบบความสัมพันธ๑นั้นๆ
สํานักงานกองทุนเพื่อสัง คม ธนาคารออมสิน .(2541:.47).กลําววํา.ทุนทางสัง คมใน
บริบทสังคมไทย ภายใต๎กรอบแนวคิดของโครงการเพื่อการลงทุนทางสังคม เนื่องจากทุนทางสังคมที่มี
อยูํแล๎วในสังคมไทย เป็นฐานชีวิตที่คนรุํนกํอนสะสมไว๎ให๎เป็นพลังร๎อยรัดจิตใจของคนในชุ มชนให๎เป็น
หนึ่งเดียวกัน ทุนทางสังคมเหลํานี้มีอยูํหลากหลายในสังคมไทยซึ่งถือได๎วําเป็นแหลํงที่กํอให๎เกิดทุนทาง
สังคมได๎ดังนี้
1..วัฒนธรรมชุมชน เป็นสิ่งซึ่งผูกพันแนบแนํนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นสิ่ง ที่
สะท๎อนให๎เห็นถึงวิธีคิด การมองโลก ความเชื่อ และจิตสํานึกที่สัมพันธ๑กับบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล
ชนเผํา และเชื้อชาติ ได๎แกํ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีตํางๆ ในบางพื้นที่ความ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสํวนในการชํวยรักษาธรรมชาติ เชํน ปุาไม๎ และแหลํงน้ําไว๎ได๎อยํางสมบูรณ๑
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2..กฎเกณฑ๑ ระเบียบปฏิบัติ จารีต ประเพณี อันเป็นลักษณะเฉพาะอยํางของท๎องถิ่น
ที่หลํอหลอมมาจากประสบการณ๑ของคนรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่ง เป็นสํานึกรํวมของคนในชุมชน ที่มุํง
สร๎างระบบขึ้นมาเพื่อดูแลควบคุมชุมชนให๎ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณคําและระบบคิดของคนใน
ชุมชนนั้นๆ เชํน กฎของการแบํงปันน้ํา (ระบบเมืองฝาย) การจัดการทรัพยากรปุาไม๎ของชาวไทลื้อ
อําเภอปัว จังหวัดนําน ที่มีพิธีกรรมสืบชะตาแมํน้ํา สร๎างกฎเกณฑ๑การแบํงปันน้ํา แบบสังคมเครือญาติ
3..ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และกระบวนการเรียนรู๎ที่ชุมชนสั่ง สมมา เชํน ภูมิปัญญาด๎าน
การเกษตร การแพทย๑พื้น บ๎า น ศิลปหัต ถกรรม และการดู แลทรั พยากรธรรมชาติ องค๑กรเหลํา นี้
กลั่นกรองจากประสบการณ๑ที่ละเอียดลึกซึ้งแนบแนํนกับธรรมชาติอยํางแยกไมํออก
4..ระบบกรรมสิทธิ์ และการจัดการทรัพยากรของชุมชน ได๎แกํ ทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ต๎องปกปูอง บํารุง รักษา ทั้ง แหลํงน้ํา ผืนดิน
ผื น ปุ า แรํ ธ าตุ ที่ เ กี่ ย วพั น กั บ วิ ถี แ หํ ง การดํ า รงชี วิ ต ของชุ ม ชนเกษตรกรรม สํ ว นโบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ มี ค วามหมายในด๎ า นจิ ต ใจที่ สํ า นึ ก ผู ก พั น ในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร๑ ข องชนชาติ ม ากกวํ า
ความหมายในเชิงธุรกิจ
5..ระบบความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนที่มีลักษณะของครอบครัวเครื อญาติ มีความ
เอือ้ อาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
6. ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง แบํงเป็น 2 กลุํม
6.1.ผู๎ นํ า ชาวบ๎ า น พระ ผู๎ อ าวุ โ ส ผู๎ นํ า เกษตร ปราชญ๑ ช าวบ๎ า น เหลํ า นี้ มี
ความสําคัญในกระบวนการเรียนรู๎ของชาวบ๎าน การเสริมสร๎างภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการพึ่งตนเองอัน
เป็นเงื่อนของความเข๎มแข็งของชุมชน
6.2.กลุํมองค๑กรชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เป็นกลุํมที่รวมกันเป็นกลุํมนัก
คิด กลุํมอาชีพ กลุํมศาสนา เพื่อทํากิจกรรมอันเกิดประโยชน๑แกํชุมชน เชํน กลุํมแมํบ๎านทอผ๎า กลุํม
เยาวชนต๎านยาเสพติด กลุํมหมอพื้นบ๎าน คณะกรรมการรักษาปุาต๎นน้ํา องค๑กรชุมชนเหลํานี้เป็นกลุํม
ในภาคประชาชนที่สามารถขยายเครือขํายให๎กว๎างขวางและเข๎มแข็งได๎ตํอไป
ความหมายและลักษณะทุนทางสังคม
ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นคําที่ถูกใช๎เป็นฐานคิดที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา
ทั้งการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน
ประเวศ วะสี (2541: 101) กลําววํา ทุนทางสังคมเป็นพลังทางสังคมในการแก๎ปัญหา
วิกฤตของสังคมได๎ การที่คนมารวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความรู๎มารวมกัน เพื่อแก๎ปัญหาของ
สังคม
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อัมรา พงศาพิชญ๑ (2543: 40-41).กลําววํา ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ๑ทาง
สังคมทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ระหวํางบุคคล สถาบัน และองค๑กรตํางๆ ทั้งในรูปปัจเจก กลุํม และ
เครือขําย ทั้งคํานิยม บรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตํอวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประชาคม นอกจากนี้ ยังได๎กลําวถึง ทุนทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ๑ในระบบอุปถัมภ๑ที่มี
คํานิยมในการตอบแทนบุญคุณ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบไมํเทําเทียมกัน รวมทั้งการมีเครือขํายการ
ตอบแทนและการใช๎ประโยชน๑รํวมกัน และกลําวถึงการนําแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมไปขยายใช๎กับงาน
พัฒนาในปัจจุบัน
สุพรรณี ไชยอําพร (2544: 86).กลําววํา.ทุนทางสัง คม มี ค วามเป็น นามธรรมสูง
เป็น ลักษณะเดํนของสังคมไทยประการหนึ่ง ที่เอื้อตํอการดูแลปกปูองชุมชนไมํให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่เสื่อมลง และยังเป็นพลังขับเคลื่อนให๎ชุมชนสามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎ตนเอง เกิดการ
เรี ย นรู๎ ตํ อ การแก๎ ปั ญ หาภายในชุ ม ชน และนํ า ไปสูํ ก ารพึ่ ง พาตนเอ งในระยะยาว ทุ น ทางสั ง คม
ประกอบด๎วยลักษณะเดํน คือ
1. ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลของคนในสังคม
2. สมัครสมาน รักใครํ กลมเกลียวกัน
3. สังคมการเรียนรู๎ มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ
4. คนในสังคมนิยมสร๎างความดีแกํสํวนรวม
5. สถาบัน/องค๑กรชุมชนมีความเข๎มแข็ง
6. มีความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน
7. ผู๎คนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม มีจิตสาธารณะ
อานันท๑ กาญจนพันธุ๑ (2544:.20) กลําววํา ทุนทางสังคม เป็นวิธีคิด ระบบความรู๎ใน
การจั ด การวิ ถี ข องความเป็ น ชุ ม ชน โดยยกตั ว อยํ า งการจั ด การการใช๎ ท รั พ ยากร การจั ด ระบบ
ความสัมพันธ๑ในการอยูํรํวมกันในสังคมของชุมชน ไมํวําจะเป็นความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑
มนุ ษย๑ กั บธรรมชาติ หรือ มนุษ ย๑กั บ สิ่ง เหนื อธรรมชาติ ซึ่ง เป็น เรื่ อ งที่ ต๎อ งอาศั ยวิ ธีคิ ด เชิ ง ซ๎ อ นและ
เกี่ยวข๎องกับเรื่องระบบความรู๎ ภูมิปัญญา รวมทั้งต๎องอาศัยกฎเกณฑ๑มากํากับการใช๎ความรู๎นั้นๆ ซึ่ง
อาจเป็นในรูปของจารีตประเพณี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ๑ทางสังคม พร๎อมกันนั้นก็ต๎องมีองค๑กรที่เข๎า
มาทําหน๎าที่จัดการเรื่องนั้นๆด๎วย
อัมมาร สยามวาลา (2544: 40) กลําววํา ทุนทางสังคม เป็นการทรัพยากรของชุมชน
ในการแก๎ไขปัญหา ทรัพยากรที่สําคัญ คือ สติปัญญาและความเอื้ออาทรตํอกัน สิ่งเหลํานี้ คือ ทุนทาง
สังคมโดยนัยนี้ ทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชนอันประกอบด๎วย เรื่อง
ของคํา นิยม ความเอื้ออาทรตํ อกัน รวมทั้ ง เรื่อ งของสติปัญ ญาที่มี อยูํในชุมชนที่สมควรนํา ออกมา
ประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาสังคม
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อเนก นาคะบุตร (2545:.39).กลําววํา ทุนทางสังคมในลักษณะของความเข๎มแข็งของ
ชุมชนมิใชํเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย แตํหากเป็นคุณคําเดิมที่สังคมไทยมีอยูํแล๎ว ไมํวําจะ
เป็นความมีน้ําใจตํอกัน การแบํงปันซึ่งกันและกัน ความเอื้ออาทรตํอกัน การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม
การรวมกลุํมเป็นองค๑กร หรือการจัดตั้งเป็นเครือขํายตํางๆ เชํน กลุํมออมทรัพย๑ กลุํมเกษตรผสมผสาน
เครือขํายโรงสีชุมชน เป็นต๎น ทุนทางสังคมนี้ คือ พลังที่จะขับเคลื่อนชุมชนตํางๆ ให๎มีความสามารถใน
การเพิ่ ม มู ล คํ า และทุ น ทางสั ง คมให๎ กั บ ชุ ม ชนตนเองมากขึ้ น มี ค วามเทํ า ทั น ตํ อ ปั ญ หาและมี
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาได๎มากขึ้น และท๎ายที่สุดสามารถพึ่งพาตนเองได๎จริงในระยะยาว
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑ (2548) กลําววํา ทุนทางสังคม เป็นภาวะที่จิตได๎รับการยกระดับ
ให๎สูงขึ้น จนเกิดการรับรู๎และระบบคิดทีเอื้อตํอการเกิดระบบความสัมพันธ๑ทางสังคมที่มุํงชํวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เอื้ออาทรตํอกัน มีความเชื่อมันศรัทธาตํอกัน อันจะนําไปสูํชีวิตที่ดีมีความสุข ความเข๎มแข็ง
มันคงของสังคม โดยกระบวนการดังกลําว จะอยูํภายใต๎สภาพแวดล๎อมและเงื่อนไขที่เหมาะสม
Robert D. Putnam (อ๎างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 38) กลําววํา ทุนทาง
สังคม ประกอบด๎วยความไว๎วางใจ (trust) บรรทัดฐาน (norm) และเครือขําย (Network) ซึ่งการที่จะ
ประสบความสําเร็จได๎ ก็ตํอเมื่อความรํวมมือเหลํานั้นมีการสัมพันธ๑เกี่ยวโยงและมีความไว๎วางใจซึ่งกัน
และกัน ทุนทางสังคมยังมีลักษณะที่เป็นผลประโยชน๑สาธารณะอีกด๎วย (public good) ซึ่งอาจจะมี
องค๑กรนิติบุคคลเป็นตัว แทนในการจัดการได๎ กลําวได๎อีกนัยหนึ่งวํา ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นผล
พลอยได๎ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสังคม โดยทุนทางสังคมจะมีข๎อผูกมัด บรรทัดฐาน และความไว๎เนื้อ
เชื่ อใจที่สามารถแลกเปลี่ ยนกั นได๎ เชํน การที่ส มาชิ กของชมรมร๎อ งเพลงเข๎า มารํ วมกิ จกรรมกั น
เนื่องจากพวกเขาชอบร๎องเพลงไมํใชํเพราะพวกเขาต๎องการสร๎างทุนทางสังคม แตํโดยนัยของมันสิ่งที่
ได๎คือ มีการสะสมทุนทางสังคมขึ้นนั่นเอง
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา ทุนทางสังคม หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ๑ วิถีที่ร๎อยรัดผู๎คน
ให๎อยูํรวมกันเป็นชุมชนเป็นเครือขํายสัง คม เป็นวิธีคิด ระบบความรู๎ ในการจัดการวิถีของความเป็น
ชุมชนทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชนอันประกอบด๎วย เรื่องของคํานิยม
ความเอื้ออาทรตํอกัน รวมทั้งเรื่องของสติปัญญาที่มีอยูํในชุมชนที่สมควรนําออกมาประยุกต๑ใช๎ในการ
พัฒนาสังคม
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บทบาทและหน๎าที่ของทุนทางสังคม
James Coleman (1988, อ๎างถึงใน บัวพันธ๑ พรหมพักพิง, 2546: 29-30) กลําววํา
หน๎าที่ของทุนทางสังคมมี 3 ประการ
1. ทุนทางสังคมที่ปรากฏอยูํในรูปของความคาดหวัง ภาระหน๎าที่ และความไว๎เนื้อ
เชื่อใจตํอโครงสร๎าง ซึ่งในโครงสร๎างทางสัง คมหนึ่ง ๆ สมาชิกของสัง คมสามารถที่จะมีคา ดหวัง ตํอ
สมาชิกผู๎อื่นวํา คนเหลํานั้นจะปฏิบัติตํอตัวเขาอยํางไรในสถานการณ๑ตํางๆ ในขณะเดียวกันสมาชิกคน
นั้นก็มีภาระหน๎าที่หรือข๎อผูกพันอันนี้ จะมีผลก็ตํอเมื่อสมาชิกกันเองมีความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน
2. ทุนทางสังคมทําหน๎าที่เป็นชํองทางการไหลเวียนของข๎อมูลขําวสาร ข๎อ มูลขําวสาร
นี้มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการกระทําทางสัง คม เพราะวําการเสาะแสวงหาและการได๎มาซึ่ง ข๎อมูล
ขําวสารมีต๎นทุนที่ต๎องเสียไป ซึ่งการแสวงหาหรือการไหลเวียนของข๎อมูลขําวสารนี้ สํวนใหญํผําน
ระบบความสัมพัน ธ๑ทางสัง คมที่มีอยูํ หากมองในแงํนี้ ความสัม พันธ๑ทางสัง คมที่เ อื้ออํานวยตํอการ
ไหลเวียนถํายเทของข๎อมูลขําวสาร จึงถือวําเป็นสํวนหนึ่งของทุนทางสังคม
3. ทุนทางสังคมอาจจะปรากฏในรูปของบรรทัดฐานและประสิทธิผลของการบังคับ
ให๎การกระทําเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งการบังคับนี้อาจจะมีทั้งทางบวกและทางลบ (การให๎
รางวัลและการลงโทษ) ในหลายๆกรณี ก ารบั ง คับ ให๎มี ก ารปฏิบั ติ ตามบรรทัด ฐาน จํา เป็น ต๎ องใช๎
ทรัพยากรจํานวนมาก และมีประสิทธิภาพต่ํา แตํในบางกรณีโดยเฉพาะในสถาบันที่ไมํเป็นทางการ
การบังคับให๎เป็นไปตามบรรทัดฐานใช๎ทรัพยากรน๎อยและมีประสิทธิภาพมาก
Putnam (1993) กลําววํา ทุนทางสังคมมีบทบาทและหน๎าที่ที่จะกํอให๎เกิดประโยชน๑
ตํอสังคม 2 ลักษณะ และแตํละลักษณะอยูํรํวมกัน ดังนี้
ลั ก ษณะแรก คื อ บทบาทของทุ น ทางสั ง คมในฐานะตั ว เชื่ อ มให๎ ก ลุํ ม สมาชิ ก
(bonding social capital) เน๎นการมองเข๎ามาภายใน (inward looking) โดยจะสนับสนุนครอบครัว
กลุํมเพื่อน และกลุํมเพื่อนบ๎านที่ มีลักษณะความเป็นพี่น๎องทางชาติพันธ๑และมีอัตลักษณ๑ทางสังคมที่
ใกล๎ชิดและรู๎จักกันแล๎วมารํวมมือกันสร๎างสายสัมพันธ๑ให๎เข๎มแข็ง (strong ties) แตํสายสัมพันธ๑ที่
เข๎มแข็งอันเกิดจากความรํวมมือดังกลําวจะเป็นไปเพื่อกีดกันคนนอก
ลักษณะที่สอง คือบทบาทการประสานสัมพันธ๑ ระหวํางกลุํมภายในและภายนอก
(bridging social capital) เน๎นการมองออกไปภายนอก (outward looking) ซึ่งเป็นกลุํมที่มีความ
แตกตํางทางสังคมที่กํอนหน๎านี้ไมํรู๎จักกันมากํอน และมีสายสัมพันธ๑ที่อํอนแอ (weak ties) มารํวมมือ
กันเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
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องค๑ประกอบของทุนทางสังคม
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑ (2548) กลําววํา องค๑ประกอบของทุนทางสังคม คือ จิต (Mind
and Spirit).กาย.(Body,.Behavior.and.Action).และสภาพแวดล๎ อ มและเงื่ อ นไขที่ เ หมาะสม
(Environment and Conditions)

ภาพที่ 3 ระบบความสัมพันธ๑ทางสังคม
ที่มา:วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ เพื่อ
ชุมชนเป็นสุข (สรส.).
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑ (2548) กลําววํา องค๑ประกอบของทุนทางสังคม โดยการมองใน
เชิงโครงสร๎างและหน๎าที่ซึ่งแบํงเป็น 2 ระดับคือ ระดับมหภาค ได๎แกํ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
รูปแบบการปกครองระดับการปกครอง ระบบความเชื่อและความเชื่อที่สอดคล๎องกับกฎหมาย ระดับ
การมีสํวนรํวมในกระบวนการกําหนดนโยบายและระดับการกระจายอํา นาจและระดับจุลภาค ได๎แกํ
สาระหรือวิธีคิด ความเข๎าใจและการเรียนรู๎ คํานิยม (ความไว๎วางใจความสามัคคีและการตําง ตอบ
แทน) บรรทัดฐานทางสังคม พฤติกรรม ทัศนคติ และความเชื่ อ และการมอบในเชิง บูรณาการหรือ
ผลลัพธ๑ ที่มองวําทุนทางสังคมประกอบด๎วยหลักธรรมทางศาสนาสํานึกในท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ทรัพยากรบุคคลและเครือขํายบุคคล ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม เอกลัก ษณ๑
อัตลักษณ๑ของชุมชนและความเอื้ออาทร
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2549) กลําววํา องค๑ประกอบ
หลักของทุนทางสังคมมี 4 องค๑ประกอบ ที่มีบทบาทและลักษณะการยึดโยงให๎เกิดเป็นทุนทางสังคม
ดังนี้
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1. คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ต๎องได๎รับการพัฒนาในทุ กมิติทั้งด๎าน
สุขภาพ ที่มุํงให๎คนมีรํางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได๎ ด๎านจิตใจ ให๎เป็นคนที่มีจิตใจดี มีน้ําใจ
เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑ๑ของสังคม มีวินัย ซื่อสัตย๑ มีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ และรักชาติ
ด๎านสติปัญญา ให๎มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม
อยํางตํอเนื่องจนมีนิสัยใฝุรู๎ไปตลอดชีวิตและพร๎อมปรับตัวให๎รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้ง
มีความรู๎และทัก ษะในการประกอบอาชีพที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํง ขันของ
ประเทศ เมื่อมารวมตัวรํวมคิด รํวมทําในกิจกรรมตํางๆ นําความรู๎ที่ตนเองมีอยูํมาแลกเปลี่ยน เกิดการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและกํอให๎เกิดประโยชน๑ได๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น
2. สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให๎เกิดพลัง รํวมของคนในชุมชน/
สัง คมทําให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครั ว เป็น
สถาบันพื้นฐานในสังคมที่หลํอหลอมคนตั้งแตํแรกเกิด เป็นแหลํงบํมเพาะ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมที่ดีงาม รวมทั้งจิตสํานึกรู๎จักผิดชอบชั่วดี รู๎จักทําประโยชน๑เพื่อสํวนรวม สถาบันศาสนา เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กลํอมเกลาจิตใจให๎ตั้งมั่นอยูํในคุณความดี สถาบันศาสนาที่มีความ
เข๎มแข็งจะสร๎างศรัทธาให๎แกํคนในสังคมและเสริมสร๎างการอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข สถาบันการเมือง
การปกครอง ทําหน๎า ที่กํากับ ดูแลให๎สัง คมอยูํในระเบียบแบบแผนและให๎คนในสัง คมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กําหนดรํวมกัน สถาบันการศึกษา เป็นแหลํงสร๎างความรู๎ทางวิชาการควบคูํกับการพัฒนา
ให๎เกิดคุณธรรม จริยธรรมแกํคนในสัง คมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่ง มีความ
พร๎อมทางด๎านการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากร และเครือขําย เมื่อประกอบกับการใช๎หลัก
บรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสร๎างสรรค๑สังคมแล๎วจะเป็นทุนทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศได๎อยํางมหาศาล และสื่อ เป็นสถาบันที่สามารถชี้นําและมีอิทธิพลสูงตํอ
พฤติกรรม คํานิยมของคนในสังคมในวงกว๎าง
3. วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่ง
มีความหลากหลายในแตํละพื้นที่ เป็นในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม คํานิยม
ความเป็นไทย นอกจากนี้ ยังมีในรูปของแหลํงประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเป็นตัวยึด
โยงคนในสังคมให๎ตระหนักถึงรากเหง๎าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ๑ฟื้นฟู
พัฒนาและตํอยอดเพื่อประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
4. องค๑ความรู๎ ประกอบด๎วย ภูมิปัญ ญาท๎องถิ่น และความรู๎ที่เกิดขึ้นใหมํ โดยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เป็นศาสตร๑และศิลป์ของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและ
หลักเกณฑ๑การกําหนดคุณคําและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุํนหนึ่งสูํอีกรุํน
หนึ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ทําให๎เกิดความหลากหลายของความรู๎ที่นํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ และสร๎างสมดุล
ในการอยูํรํวมกันของคนและธรรมชาติอยํางเกื้อกูลกัน ความรู๎ที่เกิดขึ้นใหมํ สามารถนํามาใช๎ในทาง
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ปฏิบัติได๎ มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนให๎ส อดคล๎องกับสถานการณ๑ทางเศรษฐกิจและสัง คมเพื่อ
ตอบสนองเปูาหมายหรือความต๎องการของชุมชนได๎ เชํน ความต๎องการของตลาด การนําเทคโนโลยี
สมัยใหมํมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม เป็นต๎น
องค๑ ป ระกอบหลั ก ทั้ ง 4 ด๎ า นนั บ วํ า เป็ น สิ น ทรั พ ย๑ ที่ สํ า คั ญ ของสั ง คมไทย เมื่ อ ใช๎
ผสมผสานกันบนพื้นฐานของความไว๎เนื้อเชื่อใจและระบบความสัมพันธ๑จะกํอให๎เกิดเป็นทุนทางสังคม
ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการสั่งสม ปรับเปลี่ยน ตํอยอด พัฒนาและสร๎างขึ้นใหมํอยูํตลอดเวลา
ขณะเดียวกันทุนทางสังคมสามารถลดน๎อยลงหรือหมดสิ้นไปหากการรวมตัว รํวมคิด รํวมทําสลายลง
รูปแบบของทุนทางสังคมที่มีอยูํในสังคมไทย
เอนก นาคบุตร (2545) กลําววํา รูปแบบของทุนทางสังคมที่มีอยูํในสังคมไทยที่เป็น
มรดกตกทอดในสังคมไทยและเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคมไทย และได๎สร๎าง
ระบบโครงขํายความคุ๎มครองทางสังคมให๎กับชุมชนระดับฐานรากในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 มี
อยูํ 5 รูปแบบ
ทุ น ทางสั ง คมรู ป แบบแรก คื อ จิ ต วิ ญ ญาณ ระบบคุ ณ คํ า สํ า นึ ก ท๎ อ งถิ่ น ความ
ภาคภูมิใจที่มีตํอถิ่นฐานบ๎านเกิด รวมเรียกวํา Spirit.Capital.สิ่งนี้ ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู๎สึก
ของคนที่รักบ๎านรักเมือง เสียสละ และการดูแลสืบตํอ ซึ่งจิตวิญญาณและระบบคุณคําเหลํานี้เป็นสิ่งที่
สังคมไทยมีปรากฏอยูํอยํางชัดเจน ทั้งที่เป็นเรื่องคุณคํา พิธีกรรม ความภาคภูมิใจที่อยูํในจิตใจของ
ผู๎คนในแตํละสังคม
ทุนทางสังคมรูปแบบที่สอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา ได๎แกํ ความรู๎ ภูมิปัญญา และวิถี
ชุมชนที่แสดงออกทางปัจจัยสี่ อาหาร เสื้อผ๎า ยารักษาโรค ที่อยูํอาศํย รวมไปถึง เครื่องใช๎ ของใช๎
เครื่องไม๎เครื่องมือตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิต สะท๎อนให๎เห็นความพอดี ความพอเพียง การ
อยูํรํวมกันของผู๎ค น อยูํรํวมกับธรรมชาติโดยไมํเ อาเปรียบกัน ไมํ เอาเปรียบธรรมชาติ นอกจากนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํ หัวก็ทรงชี้ทิศทางที่จะกลับมาใช๎ภูมิปัญ ญาท๎องถิ่น โดยใช๎แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัด
ความสัมพันธ๑ระหวํางคนรวยกับคนจน คนกับธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชนอื่น เป็นต๎น
ทุนทางสังคมรูปแบบที่สาม คือ ทรัพยากรมนุษย๑/ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนที่มีอยูํใน
ตัวมนุษย๑ เชํน ความรักเพื่อน ความรักศักดิ์ศรี ความเป็นคนไทย หรือแม๎กระทั่งผู๎นําทางความคิด ผู๎นํา
ทางการเกษตร ผู๎ นํ า สตรี เยาวชน เหลํ า นี้ ล๎ ว นเป็ น สิ น ทรั พ ย๑ ที่ ไ มํ มี วั น หมดสิ้ น ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่
ความสามารถในระดับหนึ่งและมีความพร๎อมที่จะปรับตัวเข๎าสูํความรํวมมือระหวํางองค๑กร เครือขําย
กับเครือ ขําย เชํ น มี อาสาสมั ครเข๎า มาทํ างาน ชํ วยเหลือ แบํ ง ปั น ขยายเครื อขํา ย ขยายบทเรีย น
ยิ่ง กวํานั้นยังมีทรัพยากรบุคคลที่อยูํในภาคประชาสังคม ซึ่งหมายถึง ชนชั้นกลางที่ไ ด๎รับการศึกษา
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สมัยใหมํ อยูํในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค๑การพัฒนาเอกชน ภาคสื่อมวลชน คนเหลํานี้จึง มี
ความสําคัญในฐานะผู๎เชื่อมวัฒนธรรมเมืองและท๎องถิ่นเข๎าด๎วยกัน
ทุนทางสังคมรูปแบบที่สี่ คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได๎แกํ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่มีอยูํมากมาย เพียงแตํเรามองข๎ามหรือมองด๎วยสายตาของเศรษฐกิจสังคมยุคใหมํ ทําให๎
หญ๎าเป็นวัชพืชไปหมด ทั้งๆที่หญ๎าตํางๆล๎วนแตํเป็นยาอายุวัฒนะ ขับปัสสาวะ ลดความอ๎วน รักษานิ่ว
อยํางหญ๎าแห๎วหนู หญ๎าคา หญ๎าแพรก หญ๎าหนวดแมว และสมุนไพรอีกนับร๎อยที่อยูํหลังบ๎าน รอบ
บ๎าน ในสวน ในปุา และพืชพรรณสิ่งมีชีวิตตํางๆ แรํธาตุและผลผลิตของธรรมชาติ ดิน น้ําปุา เขา ล๎วน
เป็นทุนที่สําคัญ หากชุมชนค๎นพบคุณคําของสิ่ง เหลํานี้ มูลคําก็ตามมาและไมํจักหมด เพราะใช๎เป็น
จัดการเป็น
ทุนทางสังคมรูปแบบสุดท๎าย คือ ในทุกสังคมชนบทจะมีการจัดการกองทุนสาธารณะ
ของชุมชนที่เรียกวํา Social.Fund.หรือทุนโภคทรัพย๑ คือทุนที่ชุมชนได๎รํวมกันสร๎าง รํวมกันผลิตสะสม
มาจากบรรพบุรุษ เรือกสวนไรํนา สิ่งปลูกสร๎าง เงินที่สะสม กิจกรรมโครงการตํางๆที่ทํารํวมกัน ล๎วน
เป็นทุนของชุมชนอยูํตลอดมาไมํวําจะเป็นกองทุนฌาปนกิจ ธนาคารข๎าว กลุํมออมทรัพย๑ ธนาคาร
กระบือ เป็นต๎น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นทั้งปัจจัยการผลิตและปัจจัยการดํารงชีวิต มีอยูํทุก
ชุมชน ทุกศาสนา สํงผลให๎เกิดกฎเกณฑ๑ที่ร๎อยรัดผู๎คนให๎อยูํรํวมกัน เป็นพี่เป็นน๎องไว๎ใจกัน กํอให๎เกิด
กฎเกณฑ๑ ทางศีลธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี ที่ทําให๎ คนรํว มใจ รํวมคิ ด รํวมทําเดิ นทางไปทาง
เดียวกัน
ประโยชน๑ของทุนทางสังคม
วรวุฒิ โรมรัตพันธ๑ (2548) กลําววํา ประโยชน๑ของทุนทางสังคม ได๎แกํ การเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน ลดต๎นทุนการทํางานได๎มากกวําการปลีกตัวทําแบบปัจเจกชน เกิดประเพณี
การพึ่งพาอาศัยกันหรือการตํางตอบแทนทําให๎องค๑กรชุมชนเข๎มแข็ง และมีพลัง มากขึ้น เกิดความ
ไว๎ ว างใจระหวํา งกั นของคนในเครือ ขํา ยทํ าให๎มี การติ ดตํ อและเกิ ดระบบข๎ อมู ลขํ าวสาร มีก ารนํ า
ความสําเร็จรํวมกันในอดีตมาใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างความรํวมมือในอนาคต ชํวยให๎บุคคลมีทางเลือก
มากขึ้นในการพัฒนาชีวิตสํวนบุคคลหรือในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจ
6. แนวคิดเครือข่ายทางสังคม
6.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม
พิมพวัลย๑ ปรีดาสวัสดิ์ และวาทินี บุญชะลักษี (2536: 347-348 อ๎างถึงใน สนธยา
พลศรี, 2550: 206) กลําววํา เครือขําย หมายถึง สายใยของความสัมพันธ๑ทั้งทางตรงและทางอ๎อม
ระหวํางบุคคลคนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนหรือความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางกันและกันของ
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บุค คลตํ า งๆ ที่ อยูํ ใ นเครื อ ขํา ยนั้น เป็น ความสั มพั น ธ๑ ในทุ กๆ ด๎ านที่ บุค คลทั้ง หมดในเครื อ ขํา ยได๎
ติดตํอกัน โดยมีพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดความสัมพันธ๑ คือ การไปหามาสูํ เยี่ยมเยียนกันการปรึ กษาหารือ
กัน การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต๎น
มงคล ชาวเรือ (2546: 28 อ๎างถึงใน สนธยา พลศรี , 2550: 206-207) กลําววํา
เครือขําย หมายถึง แนวคิดกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กลุํม
บุคคลองค๑การ ตลอดจนชุมชนให๎เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยที่แตํละฝุายต๎องมีความเทําเทียมกัน มีอิสระ
ตํอกัน สามารถยืนหยัดอยูํได๎ด๎วยตนเอง และพร๎อมที่จะปฏิบัติงานรํวมกันของสมาชิกเครือขํายบน
พื้นฐานของความเทําเทียมกัน การมีความสัมพันธ๑จะเป็นแบบเพื่อนรํวมงาน ประสานความชํวยเหลือ
กันและเป็นความสัมพันธ๑เชิงแนวราบมากกวําที่จะเป็นแนวดิ่ง ดังนั้นเครือขํายจึงเป็นสัมพันธภาพของ
มนุษย๑กับมนุษย๑ที่ครอบคลุมทั้ง การให๎ และการรับ การยอมรับศักดิ์ ศรี และเอื้ออาทรตํอกันมากกวํา
การออกคําสั่งบังคับบัญชา
พระมหาสุ ทิ ต ย๑ อาภากโร (2547:.6).กลํ า ววํ า เครื อ ขํ า ยทางสั ง คม หมายถึ ง
ความสัมพันธ๑ในสังคมมนุษย๑ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุํม กลุํมกับกลุํม และกลุํมกับ
เครือขําย โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งตํางๆ เชํน กิจกรรม การ
สื่อสาร ความรํวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ที่มีโครงสร๎างและ
รูปแบบที่หลากหลาย
Jeremy.Boissevain.(1974:.22).กลํ า ววํ า .เครื อ ขํ า ยทางสั ง คม หมายถึ ง ความ
สัมพันธ๑ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดตํอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน๑ซึ่งกันและกัน
Alter and Hage (1993 อ๎างถึงใน นฤมล นิราทร, 2543: 6) กลําววํา เครือขําย
(Network) หมายถึง รูป แบบทางสั ง คมที่ เปิ ดโอกาสให๎เ กิดความปฏิสั มพัน ธ๑ ร ะหวํา งองค๑ก ร เพื่ อ
แลกเปลี่ยน การสร๎างความเป็นหนึ่งอันเดียว และการรํวมกันทํางาน เครือขํายประกอบด๎วยองค๑กร
จํานวนหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตที่แนํนอนหรือไมํก็ได๎ และองค๑กรเหลํานี้มีฐานะเทําเทียมกัน
Bruce, Steve and Yearley, Steven. (2006: 239) กลําววํา เครือขํายทางสัง คม
หมายถึ ง รู ป แบบความสั ม พั น ธ๑ ท างสั ง คม (Pattern.of.Social.Relationship).ของปั จ เจกชน
(Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยาถือวําเป็นหนํวยวิเคราะห๑ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใช๎วิธี
ศึ ก ษาโดยการสั ง เกต (Observation) กํ อ นจะเขี ย นออกมาเป็ น แผนที่ ป ฏิ สั ม พั น ธ๑ (Interaction
Mapping)
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา เครือขํายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ๑ทาง
สัง คมของปัจเจกบุคคล (Individual) กลุํม (Group) และองค๑กร (Organization) ผํานรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม โดยการทํากิจกรรมรํวมกันตลอดจนมีเปูาหมายเดียวกัน เชํน กิจกรรม การ
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สื่อสาร ความรํวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ที่มีโครงสร๎างและ
รูปแบบที่หลากหลาย
6.2 ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network)
นฤมล นิราทร (2543) กลําววํา ประเภทของเครือขํายทางสัง คม ตามมิติ 4 มิติ
ดังนี้
1..จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ เชํน เครือขํายระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ จังหวัด
ภาค และประเทศ
2..จําแนกตามกิจกรรม หรือประเด็นปัญหา เชํน เครือขํายที่ทํางานด๎านเด็ก สตรี
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล๎อม
3. จํ า แนกตามอาชี พ หรื อ สถานภาพทางสั ง คม เชํ น เครื อ ขํ า ยด๎ า นแ รงงาน
เครือขํายกลุํมพระสหธรรม เครือขํายครูพิทักษ๑สิทธิเด็ก เครือขํายสารวัตรนักเรียน
4..จํ า แนกตามรู ป แบบโครงสร๎ า งหรื อ ความสั ม พั น ธ๑ ทํ า ให๎ เ กิ ด เครื อ ขํ า ยใน 2
ลักษณะคือ
4.1.เครื อ ขํ า ยตามแนวตั้ ง คื อ เครื อ ขํ า ยที่ มี โ ครงสร๎ า งเป็ น ชํ ว งชั้ น ทํ า ให๎
ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กรภายในเครือขํายไมํเทํากัน
4.2 เครือขํายตามแนวนอน เป็นเครือขํายที่ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กรภายใน
เครือขํายเทําเทียมกัน
พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (2547: 84 - 90) กลําววํา การแบํงประเภท รูปแบบ
และลักษณะความสัมพันธ๑ของเครือขํายก็เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของ
กลุํมองค๑กรเครือขํายตํางๆ ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น จากพัฒนาการของความเป็นเครือขํายในสังคมไทย จะเห็น
ได๎วํา มีกระบวนการเกิดขึ้นของเครือขํายในภาคสํวนตํางๆ อยํางมากมาย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
องค๑ก รพัฒ นาเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง ในด๎ านแนวคิ ด กิ จกรรม ก็ มี กระบวนการแบํ ง
ประเภท และรูปแบบของเครือขํายออกเป็นนัยตํางๆ ดังนั้น ประเภท และรูปแบบของเครือขํายจึงมี
ความแตกตํางกันไปตามนิยาม และกิจกรรมที่แตํละกลุํม หรือผู๎ที่ใช๎กิจกรรมเครือขํายกําหนดขึ้นโดย
ในที่นี้จะกลําวถึงเกณฑ๑บางประการในการจัดประเภท และรูปแบบของเครือขํ าย เพื่อให๎เหมาะสมกับ
การประยุกต๑ใช๎ในการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ของทุกฝุาย ดังนี้
1. เครือขํายเชิงพื้นที่ หมายถึง การรวมตัวของ กลุํม องค๑กร เครือขําย ที่อาศัย
พื้นที่รูปธรรม หรือพื้นที่ดําเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทํางานรํวมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่
อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในพื้นที่เปูาหมายนําทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไมํแยกสํวนตํางๆ
ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแหํงความสําเร็จในการทํางานรํวมกันของทุกฝุาย
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2..เครือ ขํ า ยเชิ ง ประเด็ น กิ จกรรม ได๎ แ กํ เครื อ ขํา ยที่ ใ ช๎ป ระเด็น กิ จ กรรม หรื อ
สถานการณ๑ที่เกิดขึ้นเป็นปัจ จัยหลักในการรวมกลุํมองค๑กร โดยมองข๎ามมิติในเชิงพื้นที่ มุํงเน๎นการ
จัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยํางจริงจัง และพัฒนาให๎เกิดความรํวมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3. เครือขํายแบํงตามโครงสร๎างหน๎าที่ ได๎แกํ เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรม และการกํอตั ว ของกลุํมผลประโยชน๑ในสัง คม เป็นแนวทางในการแบํง เครือขําย ซึ่ง อาจ
แบํงเป็นเครือขํายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค๑กรพัฒนาเอกชนโดยเครือขําย
ตํางๆ ดังกลําวมุํงเน๎นการดําเนินการ ภายใต๎กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายหลัก
ของหนํวยงาน หรือโครงสร๎างหลักของกลุํมผลประโยชน๑นั้นๆ
เสรี พงศ๑พิศ (2548: 198 - 199) กลําววํา เครือขํายมีหลายประเภท ขึ้นอยูํกับ
สมาชิก พื้น ที่ กิ จ กรรมหลั ก วั ต ถุป ระสงค๑ และโครงสร๎ า งการดํา เนิน งานในลั ก ษณะองค๑ กรของ
เครือขํายเอง ดังนี้
1. เครือขํายแนวราบ โดยการประสานบุคคลที่อยูํในระดั บเดียวกัน อาชีพเดียวกัน
ให๎มาเชื่อมประสานเป็นเครือขํายกัน เชํน เครือขํายเกษตร เครือขํายนักพัฒนา เครือขํายนักวิจัย เป็น
ต๎น อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบันก็ได๎ เชํน เครือขํายสถาบันวิจัย เครือขํายศูนย๑ข๎อมูล
เป็นต๎น บางเครือขํายอาจเปิดสําหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ใครก็ได๎ที่สนใจในเรื่องหรือประเด็น
เดียวกัน
2. เครือขํายที่มีลักษณะแนวตั้ง เชํน การนําผู๎คนจากหลากหลายอาชีพที่แตกตําง
กันมาเป็นเครือขํายกัน เชํน เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องค๑กรทุน เป็น
ต๎นทั้งนี้เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และรํวมกัน เครือขํายนี้มีมากขึ้นวันนี้เพราะการสื่อสารทางอินเทอร๑เน็ต
ชํวยให๎คนไมํวําอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดับใด สามารถเป็นสมาชิกอยํางเทําเทียมกัน
3. เครื อขํ ายสํ วนใหญํ เกิ ดขึ้ นเพื่ อ ทํ าให๎ การสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนข๎ อมู ล และ
ประสบการณ๑ดีขึ้น งํายขึ้น และมีการรํวมมือกันในเรื่องตํางๆ ได๎สะดวก และดียิ่งขึ้น และอีก บางสํวน
ทําให๎เป็นพลังตํอรองกับอํานาจตํางๆ ได๎ดีขึ้น ไมํวําจะเป็ นองค๑กรของรัฐ หรือเอกชนองค๑กรทุน หรือ
องค๑กรวิชาการทําให๎ได๎รับความสนใจ และความชํวยเหลืองํายขึ้น
4. เครื อ ขํ า ยจํ า นวนหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ กํ อ ให๎ เ กิ ด ความรํ ว มมื อ ในด๎ า นการวิ จั ย
การศึกษาการฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือขํายแลกเปลี่ยนทรัพยากร
กัน เชํนพันธุ๑ไม๎ พันธุ๑สัตว๑ ผลผลิตทางการเกษตรในท๎องถิ่น (เครือขํายยโสธรแลกข๎าวกับขี้เลื่อยและ
ผลผลิตอื่นๆ ของเครือขํายนครศรีธรรมราช) บางเครือขํายเน๎นการรวมตัวกั นเพื่อกดดันทางการเมือง
รณรงค๑ เพื่อให๎สังคมเกิดสํานึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชํน การสร๎างเขื่อน เป็นต๎น
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6.3 ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม
เสรี พงศ๑พิศ (2548: 201) กลําววํา ลักษณะของเครือขําย มีดังนี้
1..เป็นกลุํมองค๑กร และบุคคลที่มารํวมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุ ประสงค๑ และ
ความสนใจที่ตั้งขึ้นรํวมกัน
2. เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
3. ดํารงอยูํได๎ยาวนาน (ไมํใชํเฉพาะกิจ) ด๎วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ตํอเนื่อง
4. มีความรู๎สึกผูกพันกับโครงสร๎างที่พัฒนาขึ้นมารํวมกัน และรํวมกันรับผิดชอบ
5. มีฐานอยูํที่ความเป็นเจ๎าของรํวมกัน และความมุํงมั่นที่จะทําตามวัตถุประสงค๑ที่
วางไว๎รํวมกัน รวมทั้งเครื่องมือ หรือวิธีการในการดําเนินการที่คิดไว๎รํวมกัน
สนธยา พลศรี (2550: 264-265) กลําววํา ลักษณะสําคัญของเครือขําย มีดังนี้
1. มี แ กนนํ า และสมาชิ ก ที่ เข๎ ม แข็ ง สามารถดํ า เนิ น งาน และขยายกิ จการของ
เครือขํายได๎ และมีประสิทธิภาพ
2. มีภูมิปัญญาและองค๑ความรู๎ของเครือขําย ที่อาจจะเกิดจากสมาชิก หรือชุมชน
ท๎องถิ่นที่สมาชิกอยูํอาศัย หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได๎อยําง
เหมาะสมกับเครือขําย
3. มีสัมพันธภาพที่ดี เครือขํายมีความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางสมาชิก และภายนอกทํา
ให๎การดําเนินงานของเครือขํายราบรื่น เป็นที่ยอมรับ และประสบความสําเร็จ
4. การเรียนรู๎รํวมกันระหวํางสมาชิก เครือขํายมีชํองทางให๎สมาชิกได๎มีเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ และสามารถดํ า เนิ นการได๎ อยํ า งสะดวก ทํา ให๎ ส มาชิ ก ได๎รั บ ความรู๎ และ
ประสบการณ๑ตลอดเวลา
5. การทํากิจกรรมและความตํอเนื่อง เครือขํายสามารถคิด และดําเนินกิจกรรมได๎
ด๎วยตนเองสม่ําเสมอ และตํอเนื่อง ไมํขาดตอน ไมํต๎องพึ่งพาจากภายนอก
6. ทรัพยากรและการแบํงปัน เครือขํายมีทรัพยากรในการดําเนินงานอยํางเพียงพอ
อาจจะโดยการจัดหาของเครือขํายเอง หรือการแบํงปันกับองค๑กร และเครือขํายอื่นๆ ทําให๎เครือขําย
สามารถดําเนินกิจกรรมได๎ และมีประสิทธิภาพ
7. การเรียนรู๎และนวัตกรรม สมาชิกของเครือขํายมีการเรียนรู๎ผํานกระบวนการ
ตํางๆ สามารถสร๎างนวัตกรรม ทั้งที่เป็นความรู๎ และเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎ประโยชน๑ได๎
8. การสื่อสาร เครือขํายสามารถสื่อสารระหวํางเครือขํายกับสมาชิกได๎งําย สะดวก
และรวดเร็ว ทําให๎สมาชิกได๎ทราบข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน๑
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9. การบริ ห ารจั ด การที่ ดี เครื อ ขํ า ยมี การบริ ห ารจั ด การที่ ดี เหมาะสมกั บ การ
ดําเนินงานของเครือขําย ทําให๎เครือขํายดําเนินกิจกรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
10. ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือขํายมีระบบการติดตาม และประเมิน
งานที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข๎อมูลที่เกี่ยวกับเครือขํายอยํางเพียงพอ สามารถให๎การสนับสนุนชํวยเหลือ
สมาชิกได๎ทันเวลา และเหมาะสม
6.4 การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม
พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (2547: 109 - 110) กลําววํา การกํอตัวของเครือขําย ใน
การกํอตัว หรือการเกิดขึ้นของเครือขํายนั้นมีการกํอตัวที่หลากหลายทั้งเกิดขึ้นด๎วยการจัดตั้งของภาค
สํว นตํา งๆเกิ ด ขึ้ นตามธรรมชาติ จ ากการเรี ย นรู๎ รํ วมกั น และเกิ ด ขึ้ นเพราะสถานการณ๑ กํ อ ให๎ เ กิ ด
ขบวนการเครือ ขํ าย ในที่นี้ จะกลํา วถึ ง การกํ อ ตัว ของเครือ ขํ ายดัง กลํา ว ในสั ง คมไทยโดยจํ าแนก
ออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ
1. เครือขํายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้ง และการสนับสนุนของภาคสํวนตํางๆ การกํอ
ตัวของเครือขํายในลักษณะนี้ สํวนใหญํเป็นเครือขํายที่ภาครัฐ หรือหนํวยงานบางแหํงต๎องการสํงเสริม
หรือเข๎าไปจัดตั้ง เพื่อให๎สอดคล๎องกับกระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให๎กับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง เชํน เครือขํายกองทุนหมูํบ๎าน เครือขํายพัฒนาชุมชน เป็น
ต๎น โดยเครือขํายเหลํานี้ อาจแบํงประเภทของการจั ดตั้ง ได๎อีก 2 ประการ คือ เครือขํายที่เป็นนิติ
บุคคล เชํน เครือขํายสหกรณ๑ออมทรัพย๑ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาไท ฯลฯ และเครือขํายที่ไ มํเป็นนิติ
บุคคล เชํน เครือขํายชาวบ๎าน เครือขํายชมรมลูกเสือชาวบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของ
เครือขํายที่เกิดจากการจัดตั้งนี้ จะมีลักษณะกิจกรรม และกระบวนการทํางานที่เป็นทางการ มีระบบ
ระเบียบ และมีโครงสร๎างความสัมพันธ๑ในแนวดิ่ง ที่เป็นไปตามกระแสของแหลํงทุน และนโยบายของ
หนํวยงานนั้นๆ
2. เครื อ ขํ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ได๎ แ กํ เครื อ ขํ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความ
สมานฉันท๑การรํวมแรงรํวมใจของฝุายตํางๆ ที่มองเห็นความจําเป็นในการเรียนรู๎ และการแก๎ไขปัญหา
รํวมกันแล๎วมารวมตัวกันเป็นเครือขํายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ๑ ตลอดจนถึงการ
พึ่งพาอาศัย โดยเป็นเครือขํายที่มีการสื่อสาร และความผูกพันที่มีชีวิตชีวา มีกระบวนการ ที่ประสาน
สอดคล๎องกับความสนใจ และความต๎องการอยํางแท๎จริงของสมาชิกมีแนวทางการดําเนินการที่เป็น
อิสระจากการครอบงําของฝุายตํางๆ และจะเกิดขึ้นในชุมชนปฏิบัติการที่ใช๎ความสมานฉันท๑ และการ
เรียนรู๎เป็นเครื่องมือในการทํากิจกรรมรํวมกัน สํวนโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของเครือขํายในลักษณะนี้
จะมีความสัมพันธ๑ที่ไมํซับซ๎อน อยูํในแนวราบบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และการพึ่งพาอาศัย มี
ความยืดหยุํน และมีความสอดคล๎องกับบริบทที่เกิดขึ้นในสังคม
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3. เครือขํายที่เกิดขึ้นโดยสถานการณ๑เป็นตัวกําหนด ได๎แกํ เครือขํายที่เกิดขึ้นจาก
สถานการณ๑ และประเด็นปัญหาที่ทุกฝุายเห็นวํา จําเป็นต๎องใช๎ความเป็นเครือขํายในการแก๎ไขปัญหา
และสร๎างพลังในการเรียนรู๎ หรือการตํอรอง เพื่อให๎เกิดการพัฒนากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งเครือขําย
ที่เ กิ ด ขึ้น ในลั กษณะนี้ จะเกิด ขึ้ น หลั ง จากที่ ส ถานการณ๑นั้ น เกิ ดความสุ ก งอมอยํ า งเต็ ม ที่ และมี ผู๎
ประสานงานเพื่อให๎เครือขํายมีความตํอเนื่อง เชํน เครือขํายผู๎ได๎รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐ ซึ่งโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของเครือขํายในลักษณะนี้ จะมีการรวมพลัง อยํางแนํนหนาบน
พื้นฐานของการตํอสู๎ และการเรียกร๎องเพื่อปกปูอง และรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา และมีการ
ปรับบทบาทตํอการพั ฒนาในแงํมุมที่หลากหลาย โดยเป็นกระบวนการเรียนรู๎จากสถานการณ๑และ
บริบททางสังคม
สนธยา พลศรี (2550: 257) กลําววํา เครือขํายแตํละประเภทมีลักษณะแตกตําง
กัน การเกิดขึ้นของเครือขํายแตํละเครือขํายจึงมีสาเหตุ ปัจจัยสนับสนุน และการกํอรูปเครือขํายที่
แตกตํางกันออกไปสาเหตุของการเกิดเครือขําย มีดังตํอไปนี้
1..การเกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือขํายขึ้นเองโดยไมํมีใครจัดตั้งซึ่งเป็นผล
ของความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางมนุษย๑ เชํน ความสัมพันธ๑ของระบบครอบครัว และเครือญาติ
ความสัมพันธ๑ของครูอาจารย๑ และลูกศิษย๑ เป็นต๎น ซึ่ง มีลักษณะของการเป็นเครือขํายอยูํแล๎ว เมื่อ
บุคคลมีสํวนรํวมในระบบความสัมพันธ๑ดังกลําว ก็จะเป็นสํวนหนึ่งของระบบเครือขํายด๎วย
2. เกิดจากวิกฤตการณ๑ของสังคมมนุษย๑ เป็นการเกิดเครือขํายที่เป็นผลจากการเกิด
ปัญหา หรือวิกฤตการณ๑ขึ้นในสังคมที่สมาชิกตระหนักถึงความจําเป็นที่ต๎องรํ วมมือกันแก๎ไขปัญหาใน
ลักษณะของการรวมพลังกัน สมาชิกสํวนใหญํจะมีคุณลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน เชํน อาศัยอยูํในชุมชน
เดียวกัน อาชีพเดียวกัน หรือเกี่ยวข๎องกัน ดํารงชีวิตรํวมกัน หรือเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน เป็นต๎นการเกิด
ของเครือขํายอาจจะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ๑แสวงหาแนวทางในการแก๎ปัญหา
และรํ ว มกั น แก๎ ไ ขปั ญ หาในลั ก ษณะของเครื อ ขํ า ยที่ เ ป็ น อิ ส ระปราศจากการครอบงํา กั น และกั น
มี ความสัมพันธ๑แบบไมํซับซ๎อน หรือเป็นแนวราบที่ตํางต๎องพึ่ง พาอาศัยกัน และกัน เชํน เครือขําย
พิทักษ๑ปุา เครือขํายอนุรักษ๑ลุํมน้ํา เป็นต๎น
3. การเกิดโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือขํายเนื่องจากความสัมพันธ๑ของสมาชิก
เชํน เพื่อนบ๎าน เพื่อนรํวมงาน เป็นต๎น มารวมกันโดยวัตถุประสงค๑บางอยํางเป็นเวลานานในลักษณะ
ของกลุํม และองค๑กร แล๎วพัฒนาความสัมพันธ๑เป็นเครือขําย เชํน จากกลุํมแบบสภากาแฟ พัฒนาเป็น
เครือขํายประชาคมหมูํบ๎าน หรือประชาคมเมือง เป็นต๎น
4..การเกิดโดยการจัดตั้ง เป็นการเกิดเครือขํายที่มีผู๎จัดตั้ง และให๎การสนับสนุนเพื่อ
วัตถุประสงค๑บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือขําย ทั้งการจัดตั้งโดยผู๎นํา รัฐบาล ภาคเอกชน
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และองค๑กรพัฒนาเอกชน เชํน เครือขํายกองทุนหมูํบ๎าน และชุมชนเมือ ง เครือขํายสหกรณ๑ เครือขําย
ของกระทรวงตํางๆ เป็นต๎น
6.5 ปัจจัยความสาเร็จของเครือข่ายทางสังคม
ธนา ประมุขกูล (ม.ป.ป..:4-5.อ๎างถึงใน สนธยา พลศรี,.2550:.267) กลําววํา ปัจจัย
แหํงความสําเร็จของเครือขํายมี 5 ประการ ดังนี้
1. ความเข๎าใจ สมาชิกของเครือขํายต๎องมีความเข๎าใจตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค๑
ของเครื อ ขํา ย บทบาทของสมาชิ ก กิ จ กรรมของเครื อ ขํา ย เครื อ ขํา ยที่ ประสบความล๎ ม เหลวนั้ น
เนื่องจากสาเหตุสําคัญ คือ ไมํสามารถสร๎างความเข๎าใจให๎ตรงกันระหวํางสมาชิก ทั้งวัตถุประสงค๑ของ
เครือ ขํ าย บทบาทของตนเองวํ า มีบ ทบาทอยํ างไร เป็ น บทบาทหลั ก หรือ บทบาทสนับ สนุ น เมื่ อ
เครือขํายตั้งขึ้น และได๎ดําเนินการไปชํวงระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกที่ไมํเข๎าใจก็ถอนตัวไป เพราะเห็นวํา
เครือขํายไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของตนเองได๎
2. ความเป็ นประชาธิ ปไตยเครือขํ ายมีก ารดํา เนิน งานแบบประชาธิป ไตย เปิ ด
โอกาสให๎สมาชิกมีอิสระทางความคิด ทําให๎ความคิดของสมาชิกมีความหลากหลาย ทั้งที่คล๎ายคลึงกัน
และแตกตํางกัน ดังนั้นการที่จะทําให๎ความแตกตํางดังกลําวนี้อยูํกันได๎อยํางราบรื่นก็คือ การให๎เกียรติ
การยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ซึ่งเทํากับเป็นการเปิ ดโอกาสให๎สมาชิกได๎มองเห็นทางเลือก
อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ตนคิดเห็น ทําให๎มองเห็นจุดดีจุดด๎อยของแตํละทางเลือก ทําให๎รู๎จักการ
วิเคราะห๑รํวมกันอยํางเป็นเหตุเป็นผลจากการหลอมรวมของทุกความคิดเห็นซึ่งเหมาะสมมากที่สุด บน
พื้นฐานของการยอมรับรํวมกัน
3. ความจริงใจ การดําเนินงานของเครือขํายมีลักษณะเป็นการประสานงานใน
แนวราบไมํใชํการบังคับบัญชาสั่งการ ดังนั้นการเป็นสมาชิกของเครือขํายจึงเป็นแบบสมัครใจ และมี
ความจริงใจในการทํางานรํวมกัน โดยเห็นผลประโยชน๑รํวมกันตามวัตถุประสงค๑ของเครือขํายซึ่ง
บางครั้งสมาชิกอาจจะต๎องเสียสละผลประโยชน๑บางสํวนของตนให๎กับเครือขําย
4. การจัดการ เครือขํายประกอบด๎วยสมาชิกที่มีพื้นฐานหลากหลายมารวมกันโดย
อิสระ ไมํใชํการบังคับบัญชา หรือสั่งการเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ ดังนั้นเครือขํายจึงต๎องมี
ความยืดหยุํนในการบริหารจัดการ สามารถปรับเปลี่ยนได๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งการปรับเปลี่ยนภายในเครือขําย และการติดตํอประสานงานกับกลุํมองค๑กรภายนอกอื่นๆ ที่อยูํ
นอกเหนือการจัดการของเครือขําย
5. การสื่อสาร การสื่อสารเป็นแกนกลางที่ทําให๎เครือขํายสามารถเชื่อมโยงกันได๎
การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของเครือขํายเป็นการสื่อสารแบบหลายชํองทางเชื่อมโดยงระหวํางสมาชิก
โดยอิสระ คลํองตัว เพื่อเปิดโอกาสให๎มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกันให๎มากที่สุดถึงแม๎วําเครือขําย
จะมีระบบการสื่อสารหลักผํานทางผู๎ประสานงานอยูํแล๎วก็ตาม แตํไมํควรกําหนดให๎เป็ นระบบการ
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สื่อสารที่ตายตัว และต๎องผํานขั้นตอนตามที่กําหนด เพราะจะทําให๎เครือขํายมีระบบที่ มากขั้นตอน
เกิดความลําช๎า และยุํงยากในการดําเนินงาน
สิ น สื่ อ สวน (2530: 23) กลํ า ววํ า ปั จ จั ย แหํ ง ความสํ า เร็ จ ของเครื อ ขํ า ย มี 6
ประการดังนี้
1. ปกปูอ งคุ๎มครองสมาชิกได๎ กลําวคือ เครือขํา ยสามารถปกปูองผลประโยชน๑
แก๎ไ ขปัญหา และตอบสนองความต๎องการของสมาชิกได๎ และยัง มีก ารกระจายผลประโยชน๑ให๎แกํ
สมาชิกอยํางเสมอภาค ด๎วยความยุติธรรม หรือทัดเทียมกัน
2. สมาชิกมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของเครือขําย กลําวคือ สมาชิกมีจิตสํานึกในการเป็น
เจ๎าของเครือขํายรํวมกัน และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ของเครือขํายอยํางแท๎จริง
3. มีผู๎นําที่ดี เครือขํายมี ผู๎นําที่ดี มีภาวะผู๎นํา สามารถแสดงบทบาทของผู๎นําได๎
อยํางเหมาะสม
4. มีความสามารถในการพึ่ง ตนเอง เครือขํายต๎องมีความสามารถในการทํางาน
อยํา งเป็ นระบบด๎วยตนเอง ไมํ ต๎อ งพึ่ง พาภายนอก สามารถรํ วมกันกํ าหนดเปู าหมายที่เ หมาะสม
สอดคล๎องกับทรัพยากร ความสามารถของสมาชิก และคนในชุมชน
5. ความสามารถในการควบคุมปัจจัยตํางๆ เครือขํายต๎องมีความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยตํางๆ ทั้งปัจจัยภายในเครือขําย และภายในชุมชนให๎เป็นไปตามทิศทางที่พึง ประสงค๑
ของเครือขําย
6. การปรับตัว เครือขํายต๎องมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมาย
ของเครือขําย เพื่อความมั่นคง และพัฒนาเครือขํายให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปได๎
สนธยา พลศรี (2550: 265) กลําววํา การดํา เนิน งานของเครือขํ ายจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมํ มากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับปัจจัย 14 ประการ ดังนี้
1. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งจิตใจ และความสามัคคีของสมาชิกเครือขําย
2. สมาชิ ก มี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจ และเจตนารมณ๑ รํ ว มกั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให๎ บ รรลุ
ความสําเร็จ
3. ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญา และทุนทรัพย๑ หรือทรัพยากร
4. มียุทธศาสตร๑ระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ๑
สมาชิกรวมกลุํมกันอยํางเหนียวแนํน
5. มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือขํายเป็นระยะๆ สม่ําเสมอ
6. ใช๎กระบวนการดําเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ
7. ผู๎นําเครือขํายมีวิสัยทัศน๑ มีความสามารถในการตัดสินใจ และประสานงานได๎ดี
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8. สมาชิกเครือขํายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน๑รํวมกัน ไมํเห็นแกํประโยชน๑
สํวนตน
9. กิจกรรมของเครือขําย มีการจัดการอยํางตํอเนื่องไมํขาดตอน
10. สมาชิกและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมของเครือขําย
11. มี ก ารดํ า รงรั ก ษาเครื อ ขํ า ยเดิ ม ไว๎ แ ละขยายเครื อ ขํ า ยใหมํ เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น
ตลอดเวลาไมํหยุดนิ่ง
12. สมาชิกมีความจริง ใจ จริง จัง มีความศรั ทธาตํอกันและกันและตํอเครือขําย
ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง ให๎เกียรติซึ่งกัน และกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
13. ระเบี ย บกฎเกณฑ๑ ข องเครื อ ขํ า ย มี ค วามเหมาะสมกั บ สมาชิ ก และการ
ดําเนินงานของเครือขําย
14. มีทรัพยากรเพียงพอตํอการดําเนินงานของเครือขําย มีความโปรํงใสสามารถ
ตรวจสอบได๎
7. แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์
7.1 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา.การตลาดเชิง สร๎างสรรค๑ (Creative
Marketing).ได๎ ป รั บ เปลี่ ย นกระบวนการทางการผลิ ต ใหมํ เ พื่ อ สร๎ า งประเทศให๎ เ ป็น อุ ต สาหกรรม
สร๎างสรรค๑ ผลักดันเปลี่ยนแปลงแนวคิดการตลาดให๎สร๎างสรรค๑มากขึ้น โดยต๎องคํานึงถึง Functional
(ประโยชน๑ใช๎สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพทางอารมณ๑) ไปพร๎อมๆกัน
สุทธิชัย ปัญญโรจน๑ (2556) กลําววํา ปัจจุบันความคิดสร๎างสรรค๑เป็นสิ่งที่มีความ
จําเป็นและมีความสําคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบัน ไมํเว๎นแม๎ กระทั่ง การทําการตลาด เราจะเห็นได๎วํา
สินค๎าใหมํๆ ออกสูํตลาดอยํางมากมาย ก็เนื่องมาจากมีคนคิดสร๎างสรรค๑นั่นเอง
สังคมไทยจึงมีความต๎องการนักสร๎างสรรค๑สิ่งแปลกๆใหมํๆ อีกจํานวนมาก อีกทั้ง
การประกอบอาชีพในอนาคต ใครที่มีความสามารถในการสร๎างสรรค๑งานจึงสามารถได๎รับคํ าตอบแทน
เป็นจํานวนมาก
กุลฉั ตร ฉั ตรกุ ล ณ อยุธ ยา (2557) กลํ า ววํา ประเทศไทยมีวั ต ถุ ดิบ ที่ ส ามารถ
พั ฒ นาขึ้ น เป็ น สิ น ทรั พ ย๑ ส ร๎ า งสรรค๑ (Creative.Assets).อยูํ ม หาศาล ซึ่ ง สามารถนํ า ไปสร๎ า งเสริ ม
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ได๎เป็นอยํางดี อาทิ พระบรมมหาราชวัง พระแก๎วมรกต วัดวาอาราม อาหาร
ไทย รําไทย นวดไทย ข๎าวไทย ผลไม๎ไทย ผ๎าไหมไทย สุนัขพันธุ๑ไทย ไกํชน มวยไทย แหลํงทํองเที่ยว
ทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมตลอดจนสินค๎าภูมิปัญญาในท๎องถิ่นตํางๆ องค๑ความรู๎
และมรดกไทยเหลํานี้กําลังรอคอยการพัฒนาเพื่อเป็นปัจจัยในการเป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ แตํ
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อยํางไรก็ตามหัวใจสําคัญของการพัฒนาก็คือความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Ideas) ซึ่งมิได๎ติดตัวทุก
คนมาแตํกํ าเนิด หากเกิดขึ้นจากการมีทั กษะในการคิด .(Thinking.Skills).และการมีความคิดริเริ่ ม
(Originality).ซึ่งต๎องมีการเรียนการสอน ฝึกฝนกันในโรงเรียน และมหาวิทยาลั ยอยํางจริง จัง ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค๑กร หนํวยงาน และสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับงานสร๎างสรรค๑เกิดขึ้นมากมาย
อาทิ ศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (Thailand Creativity and Design Center ; TCDC) เป็น
หนํ ว ยงานเฉพาะด๎ า นภายใต๎ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค๑ ค วามรู๎ หรื อ
Office.of Knowledge Management and Development: OKMD องค๑การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ พ.ศ. 2547
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2557) กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เกิดจากสองปัจจัย
หลัก คือ ทุนทางปัญญากับทักษะความสร๎างสรรค๑ ทุนทางปัญญาที่นําไปตํอยอดทางความคิด ได๎แกํ
ทุนมนุษย๑ (Human Capital) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital)
ทุนสถาบัน (Institutional Capital) และทุนด๎านความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ (Creative Capital) สํวน
ด๎านทักษะ (Skills) ได๎แกํ ทักษะที่สนับสนุนการนําความรู๎และทุนทางปัญญามาประยุกต๑ให๎เกิดผลงาน
หรือคุณคําเชิงรูปธรรม เชํน ทักษะด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ทักษะการสร๎างนวัตกรรม ทักษะ
การเป็นผู๎ประกอบการและกรอบความคิดที่มีการสร๎างสรรค๑ ซึ่งองค๑ประกอบทั้ง สองสามารถนํามา
ผสมผสานกันได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเทศไทยนั้นมีปัจจัยทั้งสองอยูํอยํางเพียบพร๎อม อยํางไรก็
ตามสํวนตํอยอดที่สําคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ก็คือ การตลาดเชิง สร๎างสรรค๑
(Creative Marketing) ซึ่งเป็นสํวนสําคัญกวําแนวคิดเชิงสร๎างสรรค๑ เพราะแม๎วําสินค๎าหรือบริการจะ
สร๎างสรรค๑เพียงเทําใดก็ตามแตํหากขาดการวิเคราะห๑อยํางถํองแท๎ถึงผู๎ซื้อ ผู๎ใช๎ (Buyer/User) แล๎ว
สินค๎ าหรื อบริ การสร๎ างสรรค๑อาจไมํ ไ ด๎ รับความสนใจจากสั ง คมเลยก็เ ป็น ได๎ ดัง นั้ นการขั บเคลื่อ น
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎เป็นไปตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตินั้น จะต๎องอาศัยกลไก
ทางการตลาดเข๎ามาปรับใช๎อยํางเป็นระบบและสามารถสอดแทรกลงไประหวํางกระบวนการคิดริเริ่ม
งานสร๎างสรรค๑หรืออาจต๎องคิดกํอนจะสร๎างสรรค๑งานด๎วยซ้ําไปวํา สินค๎าหรือบริการในเชิงสร๎างสรรค๑
แบบใดที่ผู๎บริโภคต๎องการ
7.2 แนวทางการพัฒนาสินค้าหรือบริการอย่างสร้างสรรค์
วรากรณ๑ สามโกเศศ (2551) กลําววํา แนวทางการพัฒนาสินค๎าหรือบริการอยําง
สร๎างสรรค๑ มีอยูํด๎วยการหลายแนวทางดังนี้
1..รํ ว มมื อ ทางการตลาดกั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญตํ า งกั น ( Business
Networking)
2. เลือกใช๎กลยุทธ๑นํานน้ําสีฟูาในการทําการตลาด (Blue Ocean Strategy)
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3. ตลาดที่คิดนอกกรอบ ไมํยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ (Lateral Marketing, Think out of
box)
4. การตลาดที่มีสํวนรํวมตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อม (Corporate Social Responsibility;
CSR)
5. การทําการตลาดที่อยูํบนพื้นฐานจริยธรรม (White Ocean Strategy)
6..การตลาดเชิงวัฒนธรรม ศิลปและประวัติศาสตร๑ (Art and Culture) 7) การทํา
การตลาดที่ใช๎เทคโนโลยีมาผสมผสานอยํางลงตัว (Marketing Technology)
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา แนวทางการพัฒนาสินค๎าและบริการ
อยํางสร๎างสรรค๑ มีดังนี้
1. การรํวมมือกับธุรกิจอื่นที่มีความเชี่ยวชาญตํางกัน (Business Networking)
เป็นการนําจุดแข็งหรือ DNA ของสององค๑กรขึ้นไปมาผลิตสินค๎าหรือบริการใหมํๆ กรณีตัวอยําง
รายการ TGT (Thailand’s Got Talent) เกิดจากความรํวมมือของ Workpoint Studio กับ ยูนิลิ
เวอร๑ (ประเทศไทย) ซึ่งตํางก็มีจุดแข็งที่แตกตํางกั นมารํวมมือกันจัดสรรรายการที่มีความนิยมอยูํใน
ปัจจุบัน ในขณะที่โอสถสภาไมํมีความเชี่ยวชาญเรื่องการกระจายสินค๎าก็ได๎รํวมมือกับเสริมสุขในการ
จัดจําหนําย M-150 จนมียอดขายเครื่องดื่มชูกําลังอันดับ 1 ของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้
2. เลือกใช๎กลยุทธ๑นํานน้ําสีฟูาในการทําการตลาด (Blue Ocean Strategy) เป็น
แนวคิดที่มาจากนักวิชาการสองคน คือ W.Chan Kim และ Renee Mauborgne โดยค๎นหารูปแบบ
ธุรกิจที่หลีกเลี่ยงการปะทะกันในตลาดเดิมที่มีการแขํงขันสูง โดยเลือกกลุํมเปูาหมายในท๎องตลาดที่
แตกตํางไปจากกลุํมลูกค๎าหลักในอุตสาหกรรม ตัวอยําง The Body Shop International PLC เป็น
บริษัทธุรกิจค๎าปลีกที่จําหนํายผลิตภัณฑ๑บํารุงผิวพรรณ เส๎นผม น้ําหอมและเครื่องสําอางคุณภาพสูง
ดําเนินธุรกิจด๎วยปรัชญาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล๎อมที่ประสบความสําเร็จที่มีการตอบสนองจากลูกค๎า
ระดับแฟนพันธุ๑แท๎จริงๆ
3. คิดนอกกรอบ ไมํยึดติดกั บรูปแบบเดิมๆ (Lateral Marketing, Think out of
box) การตลาดนอกกรอบหรือตลาดแนวข๎าง สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับการตลาดสร๎างสรรค๑ ได๎
เป็นอยํางดี ตัวอยํางของตลาดนอกกรอบโดยมองประโยชน๑ของสินค๎าที่ใช๎งานได๎อยํางหนึ่งแตํนําไป
ประยุกต๑กับอีกสิ่งหนึ่งได๎ เชํน ประโยชน๑จากไม๎หนีบผ๎าสามารถนําไปเป็นสินค๎าอื่นๆได๎อีกมากมาย
4. การมีสํวนรํวมตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม (Corporate Social Responsibility;
CSR) โดยใช๎หลัก 4 R (Reduce, Reuse, Recycle and Repair) ในการสร๎างสรรค๑สินค๎าประเภท
สินค๎าสีเขียว (Green Product) หรือสินค๎าเชิงนิเวศน๑ (Eco Design) เมื่อผู๎บริโภคหันมาสนใจเรื่อง
เกี่ยวกั บสังคมสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เชํน การลดการใช๎พ ลัง งาน ลดการใช๎ถุง พลาสติ ก การนําขยะ
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กลับไปใช๎ใหมํหรือนําไปใช๎กับสิ่งอื่นหรือการซํอมแซม เป็นสิ่ง ที่สร๎างความแปลกใหมํให๎กับการผลิต
สินค๎าและงานบริการอยํางมากมาย
5. การทําธุรกิจที่อยูํบนพื้นฐานจริยธรรม คุณดนัย จันทร๑เจ๎าฉาย CEO ของบริษัท
MDK Consultant (ประเทศไทย) จํากัด ได๎กลําวไว๎ในหนังสือ White Ocean Strategy วําเป็น
รูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นความดีงามเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จะเป็นเกราะแก๎ว
สําคัญที่ทําให๎อ งค๑กรก๎าวข๎ามอุปสรรคปัญ หาไปได๎ ในการทําธุรกิจสีขาว พบวําความสําเร็จนั้นมิไ ด๎
ขึ้นอยูํกับผลกําไรของบริษัทแตํเพียงอยํางเดียว แตํขึ้นอยูํกับการทําให๎คนในบริษัทมีความสุข มีความ
รักตํอกัน มีความเอื้ออาทรตํอโลกและสิ่งแวดล๎อมบริษัทเหลํานั้นจะได๎ผลกําไรทางใจที่มากกวําตัวเงิน
6..ผสมผสานสิ่ งที่เ ป็นวั ฒนธรรม ศิ ลปและประวัติ ศาสตร๑ (Art, Culture.and
History) การนําวัฒนธรรม ศิลปและประวัติศาสตร๑ มาผสมผสานให๎เข๎ากับสินค๎าหรือบริการใน
ประเทศไทยนั้นเป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ที่มีเอกลักษณ๑และบํง บอกถึง ความเป็นไทยได๎มากที่สุด
การนําเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นมาแสดงออกประกอบกับความงดงามของศิลปไทยและความปราณีต
ของฝีมือชํางไทยแล๎ว นับเป็นงานสร๎างสรรค๑ที่ยากตํอการลอกเลียนแบบได๎ ตลอดจนการผสมผสาน
ความเชื่อ จิตวิญญาณและความผูกผันกับอดีตซึ่งเต็มเปี่ยมไปด๎วยคุณคําทางวัฒนธรรมที่คนรุํนกํอน
หวงแหนและคนรุํนใหมํแสวงหา เชํน สถานที่ทํองเที่ยวโบราณ (Location based) ตลาดร๎อยปี ตลาด
น้ําอัมพวา เพลินวาน เชียงคาน สินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑.(OTOP).ที่เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑
แรงบันดาลใจ (Inspiration) มาจากวัสดุเหลือใช๎ทางธรรมชาติ และภูมิปัญญาโบราณ
7..การนํ า เทคโนโลยี ม าผสมผสานอยํ า งลงตั ว และสร๎ า งสรรค๑ (Technology
Convergence).บางครั้ ง สิ น ค๎ า ก็ เ กิ ด ความคิ ด สร๎ า งสรรค๑ จ ากปั ญ หาจากการใช๎ ง านของผู๎ ใ ช๎ ง าน
ผสมผสานความคิดสร๎างสรรค๑กับเทคโนโลยีได๎อยํางลงตัวและตอบโจทย๑ปัญหาของผู๎ใช๎งานได๎เป็น
อยํางดี แตํเดิมสินค๎าเทคโนโลยีสร๎างปัญหามากมายกับผู๎สูงอายุ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีได๎
ก๎าวล้ําไปไกลกวําสมรรถนะของผู๎สูงอายุปัญหาด๎านความรู๎ ทักษะการใช๎งาน สรีระทางกายภาพ จึงมี
การออกแบบสินค๎าให๎ตอบสนองและแก๎ปัญ หาดัง กลําว ด๎วยอุปกรณ๑เทคโนโลยีที่มีลักษณะที่ใช๎งาน
งํายมากขึ้น
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา .กรอบแนวคิดการทําการตลาดเชิง
สร๎ า งสรรค๑ เ หลํ า นี้ สามารถทํ า ให๎ นั ก การตลาดสร๎ า งรู ป แบบธุ ร กิ จ แนวใหมํ ที่ เ นื น การประหยั ด
ทรัพยากรและอนุรักษ๑ธรรมชาติ ชํวยจรรโลงสังคมและการปฏิบัติดีตํอสิ่งแวดล๎อม ที่สําคัญ ธุรกิจ
สร๎างสรรค๑จะต๎องคํานึงถึงการให๎ความสําคัญแกํเพื่อนมนุษย๑และจิตใจของลูกค๎าเป็นสําคัญ
หลัก SCAMPER ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และบริการ
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา.การประยุกต๑ใช๎หลักการแสกมเปอร๑
(SCAMPER Model) ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํ SCAMPER Model ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bob
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Eberle เป็นวิธีการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ โดยอาศัยตัวอักษร 4 ตัวอักษร สามารถนําหลักการนี้ไปพัฒนา
สินค๎าและบริการสร๎างสรรค๑ได๎อยํางมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
S – Substitution หรือ การทดแทน เชํน การใช๎วั สดุ ใหมํๆ มาทดแทนวัส ดุ
ธรรมชาติ หรือการใช๎วัสดุธรรมชาติมาทดแทนวัสดุ พลาสติค โลหะหรือ ไม๎ที่หาได๎ยากในปัจจุบัน หรือ
การใช๎พลังงานธรรมชาติตํางๆ มาทดแทนพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง หลักการทดแทนนี้เหมาะอยํางยิ่ง
กับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และปกปูองรักษาสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน ปัจจุบันนิยมเรียกกันวํา
Green Business หรือ Green Marketing
C – Combine.หรือการใช๎รํวมกัน การผสมผสานหลายๆ สิ่ ง เข๎าด๎วยกันของ
ผลิตภั ณฑ๑ตํ างๆ ตัว อยํา งกรณีนวั ตกรรมการวิ่ ง จ๏อกกิ้ง ที่ เป็น การผสมผสานเทคโนโลยี ของบริษั ท
Apple กับ Nike เข๎าด๎วยกันในการออกแบบรองเท๎าที่มีปุมสํงสัญญาณการวิ่งเข๎าไปในเครื่อง iPod
Nano หรือ iPhone สามารถจดบันทึกสถิติการวิ่ง การเผาผลาญแคลอรี่และสามารถสํงสัญญาณเข๎า
Social Network เพื่อแชร๑ข๎อมูลกับเพื่อนฝูงได๎ในแบบ real.time หรือการผสมผสานสินค๎าข๎าม
วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่นําสนใจมาก
A - Adapt, Amplify คือ การปรับปรุงสิ่งเดิมที่เป็นอยูํให๎ดีขึ้น เพื่อลดมลพิษจาก
การใช๎ วัสดุที่มนุษย๑สร๎างขึ้น ตัวอยํางเชํน บริษัท เฟล็กโซํรีเสิร๑ชกรุ๏ป ผู๎บุกเบิกเทคโนโลยีในระดับ
นานาชาติประจําปี 2011.(Technology Pioneers 2011).สาขาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล๎อม
จาก (World Economic Forum) ในผลงานสุดยอดนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลก เอนไซม๑สูตรพิเศษ
สําหรับรีไซเคิลเศษกระดาษลามิเนต SMEs หนึ่งเดียวของไทย หรือการปรับปรุงสินค๎าให๎ดีขึ้นด๎วย
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
M - Modify by Magnify or Minify ซึ่งจะพบเห็นวิธีการสร๎างสรรค๑สินค๎าใหมํๆ
ด๎วยการนําเอาสินค๎าเดิมที่มีอยูํในท๎องตลาดทําการปรับปรุงด๎วยวิธีการงํายๆ คือทํา ให๎สินค๎าขยายใหญํ
ขึ้นหรือ ลดขนาดสิน ค๎า ลง เชํ น รถยนต๑ ในปั จจุ บัน มีขนาดใหญํ ขึ้น แตํป ระหยั ดน้ํา มัน หรือ อุป กรณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑ในปัจจุบันที่มีแนวโน๎มขนาดเล็กลงแตํประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
P - Put to other uses หมายถึง การนําไปปรับใช๎กับสิ่งอื่น โดยการนําสินค๎าที่ใช๎
เพื่อวัตถุประสงค๑บางอยํางไปใช๎กับอีกสิ่งหนึ่ง เชํน การนํา iphone ไปบังคับเครื่องบินวิทยุ (Drone)
เพื่อการค๎า การสอดแนม
E - Eliminate การตัดออกไปบ๎างก็เป็นแนวคิดการสร๎ างสินค๎าที่สร๎างสรรค๑ไ ด๎
เชํนกัน อยํางกรณีแบรนด๑ดังอยําง MUJI MUJI ของประเทศญี่ปุน หรือ IKEA ของสวีเดนนั้น ตัดความ
หรูห รา ยุํ งยากซั บซ๎ อน เน๎ นความเรี ยบงําย มี เสนํห๑ แตํ เต็ มไปด๎ว ยประโยชน๑ใ ช๎ส อยและอนุ รั ก ษ๑
สิ่งแวดล๎อมทั้งสองนี้ถือเป็นตราสินค๎าที่ได๎รับความนิยมสูงในหลายประเทศ โดยหลักของการตัดออก
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หรือกําจัดทิ้งไปยังนํามาประยุกต๑ใช๎กับสินค๎าประเภทอาหารการกินเพื่อสร๎างสรรค๑สินค๎าเชิงสุขภาพได๎
อีกมากมาย อาทิ อาหารไขมันต่ํา (Low Fat) หรือ ปราศจากน้ําตาล (Sugar Free) เป็นต๎น
R - Rearrange, Reverse คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการใหมํทั้งหมดหรือการ
ย๎อนอดีต การปรับกระบวนการใหมํ เป็นแนวคิดสร๎างสรรค๑สินค๎าที่ใช๎นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช๎ชีวิ ตแบบเดิมของผู๎คนไปอยํางสิ้นเชิง เชํน นวัตกรรมรถ Mercedes
Benz ไร๎พวงมาลัยที่ต๎องให๎ผู๎คนมาฝึกขับรถกันใหมํ แตํสามารถขับไปได๎ทุกประเทศโดยไมํต๎อ ง
คํานึงถึงการขับเลนซ๎ายหรือเลนขวา Reverse หรือการตลาดย๎อนอดีต (Retro Marketing) เป็น
Lifestyle ยอดนิยมของผู๎ที่เกิดในยุคสมัย70s, 80s (Vintage Style) ซึ่งปัจจุบันกําลังมีอายุราวๆ 40 50 ปี เป็นวัยที่มีกําลังซื้อสูง และมีประสบการณ๑กับความทรงจําอันยาวนานในอดีตที่ผํานมาแล๎ว กลุํม
คนเหลํานี้จะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการจากเหตุการณ๑ย๎อนอดีตไปกั บความทรงจําที่ดีๆ หวนระลึก
ถึงความรู๎สึกเกําๆ (Nostalgia).สินค๎าและบริการอันหลากหลายจึงสามารถสร๎างสรรค๑ขึ้นมาตอบสนอง
ให๎กับคนกลุํมนี้ได๎อาทิ เพลงเกําๆ สถานที่เกําๆ รถยนต๑เกําๆ เสื้อผ๎าย๎อนยุค บรรยากาศย๎อนยุค
7.3 ความสาคัญการตลาดเชิงสร้างสรรค์
สุทธิชัย ปัญญโรจน๑ (2556) กลําววํา ความสําคัญของการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ มี
ดังนี้
1..สินค๎ ามีอ ายุที่ สั้น ลง เชํน หากเราสั ง เกตสิน ค๎าหลายๆประเภท ไมํวํ าจะเป็ น
โทรศัพท๑มือถือ หากใช๎ได๎ไมํนานก็มีอันต๎องตกรุํน ธุรกิจเพลงออกมาได๎ไมํนานติดตลาดได๎ไมํนานก็มีอัน
ต๎องปิดตัวหรือออกนอกตลาดไปธุรกิจภาพยนตร๑ มีอายุการฉายเพียงไมํกี่วัน ก็มีภาพยนตร๑ ใหมํๆ
ออกมาแขํงขันกันอยํางมากมายเป็นต๎น
2. สินค๎าในยุคนี้เป็นเรื่องของการประหยัดต๎นทุนหรือใครลดต๎นทุนมากกวําคนนั้น
ได๎เปรียบ การลดต๎นทุนนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให๎ธุรกิจจํานวนมากที่ไมํมีความสามารถในการปรับตั วตํอ
การแขํงขัน ต๎องล๎มหายตายจากไป การสร๎างสรรค๑งานใหมํๆ หรือการทําการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑จึง
เป็นปัจจัยอยํางหนึ่งในการตํอสู๎กับคูํแขํงขันได๎ เชํน สินค๎าหลายตัวแขํงกันลดราคาสินค๎า แตํหากเรา
สามารถสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆ ได๎ เราไมํต๎องลดราคา ในขณะเดียวกัน เราสามารถเพิ่ มราคาของสินค๎าได๎ด๎วย
3. สินค๎ายุคเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัย สามารถทําให๎เราทํางานได๎
งํายขึ้น รวดเร็วขึ้น อีกทั้งราคาถูกกวําสมัยอดีต จึงทําให๎เกิดการแขํงขันกันอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน
ปัจจุบันเราสามารถทําวิทยุชุมชนได๎อยํางงํายดาย หากมีโปรแกรมการจัดรายการ มีเครื่องสํง มีเสา
วิทยุ มีคอมพิวเตอร๑ ที่สามารถบันทึกเพลงได๎เป็นล๎านๆเพลง ซึ่งแตกตํางจากในอดีตที่ผู๎จัดรายการ
หรือเจ๎าของสถานีวิทยุต๎องหาซื้อแผํนเสียงเป็นจํานวนมาก เพื่อนํามาเปิด การผลิตรายการโทรทัศน๑ก็
เชํนกัน ทําได๎อยํางงํายดาย มีราคาถูก ใครก็สามารถทําได๎ เรียนรู๎ได๎อยํางกว๎างขวางกวําในอดีต

68
4. สินค๎ามีการเสนอขายในระดับโลกมากขึ้น เชํน KFC กาแฟ Starbucks รถยนต๑
Toyata McDonald’s หรือแม๎แตํห๎างสรรพสินค๎า เชํน Makro Lotus ก็มีการเปิดตัวแขํงขันไปทั่วโลก
เป็นต๎น ในขณะเดียวกันสินค๎าท๎องถิ่นที่ขายเป็นเวลานานในอดีตก็มีอันต๎องปิดตัวไปเป็นจํานวนมาก
5..สิ น ค๎ า นํา เข๎ า และสิ น ค๎ า สํ ง ออก มี ร าคาที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยํ า งรวดเร็ ว ไมํ
อยูํ นิ่ ง ก็ เนื่องมาจากปัจจัยตํางๆ เชํน อัตราแลกเปลี่ยนคําเงินตํางๆ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลก สภาวะการเมืองภายในประเทศและตํางประเทศ
เป็นต๎น
ดัง นั้ น จากปั จ จั ย ข๎า งต๎ น นี้ จึ ง ทํ า ให๎ก ารตลาดเชิ ง สร๎า งสรรค๑เ ป็ น สิ่ ง ที่ส ามารถ
สนองตอบความต๎องการของตลาดได๎อยํางเหมาะสมเพราะการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ มีความยืดหยุํนมี
การสร๎างนวัตกรรมแปลกๆ ใหมํๆ อยํางทันเหตุการณ๑ทันสมัยอยูํตลอดเวลา
สุทธิชัย ปัญญโรจน๑ (2556) กลําววํา นักการตลาดที่ต๎องการเป็นนักการตลาดเชิง
สร๎ า งสรรค๑ จึ ง ต๎ องมี ก ารปรั บตั ว ตํ อการเปลี่ ย นแปลงและมีคุ ณ สมบั ติ มีค วามสามารถ ที่มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น เชํน
1. มีความสามารถในการพัฒนาชํองทางการตลาดชํองทางการจัดจํา หนํายเพื่อ
สนับสนุนการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑
2. มีความสามารถในการออกแบบสินค๎า ออกแบบผลิต ภัณฑ๑และออกแบบการ
บริการในลักษณะเชิงสร๎างสรรค๑
3. มีการประชาสัมพันธ๑ การใช๎สื่อ มีการใช๎กิจกรรมเพื่อการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ได๎
4. มีการเรียนรู๎ ปรับตัว พัฒนาตนเอง ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลก
5. มี ก ารรวบรวม ข๎ อ มู ล ตํ า งๆ ที่ ส ามารถนํ า มาใช๎ ใ นการทํ า งานและสามารถ
วิเคราะห๑ได๎
6. มีความสามารถทางการตลาด สามารถสร๎าง Brand สํวนบุคคล Brand สินค๎า
Brand ของบริษัทได๎
7. มีความสามารถในการปรับ การประยุกต๑ใช๎การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ กับศาสตร๑
ตํางๆ ได๎ เชํน การศาสนา การเมือง วัฒนธรรมการทํองเที่ยว การประชาสัมพันธ๑ การบริหารได๎
8. มีกลยุทธ๑ที่ไร๎กระบวนทํามากขึ้น กลําวคือ เรียนรู๎กลยุทธ๑การตลาด เป็นจํา นวน
มากและมีความสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ทางการตลาดได๎ทันตํอเหตุการณ๑
9. มีการวางแผน มีการลงมือทํา มีการปรับปรุง ตรวจสอบแก๎ไข ปรับเปลี่ยนแผน
ตลอดเวลา
10. มีความกล๎า มีลูกบ๎าบ๎าง กลําวคือ หากทํานต๎องการเป็นที่จดจํา และประสบ
ความสําเร็จในระดับสูง ทํานต๎องทําตัวทํานต๎องคิดให๎ประหลาด แปลกๆ ใหมํๆ
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ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัย หรือคุณสมบัติที่ทํานควรมีในตัวทํานเองหากวําทํานต๎องการ
เป็นนักการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ จงพัฒนาตนเองในทุ กๆ ด๎าน จงกล๎าที่จะคิด จงกล๎าที่จะลงมือทํา จง
กล๎าที่จะก๎าวไปข๎างหน๎า อยําได๎เกรงกลัวตํออุปสรรค ขวากหนามตํางๆ และจงกล๎าที่จะล๎มเหลว แล๎ว
ทํานจะประสบความสําเร็จดังที่ทํานปรารถนา
7.4 แนวโน้มการตลาดเชิงสร้างสรรค์
การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นแนวโน๎มในการทํางานในอนาคต ซึ่งในอนาคตจะเป็น
ยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และไมํหยุดนิ่ง หากเรามองกลับไปยังยุคอดีตเราจะเห็นวํา สินค๎า
หลายๆตัวได๎หายไปจากการแขํงขันในยุคปัจจุบัน เชํน
1. การใช๎บริการโทรเลขได๎เป็นประวัติศาสตร๑ไปแล๎ว เด็กยุคใหมํจะไมํรู๎จักอีกตํอไป
สาเหตุก็มาจาก มีผู๎ใช๎บริการน๎อย เทคโนโลยีมีความทันสมัย มีโทรศัพท๑มือถือ มีระบบอินเตอร๑เน็ต
อีเมล๑ตํางๆ มารองรับ อีกทั้งมีต๎นทุนคําใช๎จํายในการดําเนินงาน ที่สูง ฉะนั้นการบริการโทรเลข จึงได๎
หยุดให๎บริการนับตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม 2551
2. การใช๎เครื่องพิมพ๑ดีด ก็มีจํานวนที่ลดน๎อยลง โรงงานผลิตจึงต๎องลดจํานวนผลิต
บางแหํงมีการปิดตัวไปเลยก็มี สาเหตุหนึ่งก็เกิดจาก การสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํๆออกมาแทนที่ ไมํวําจะ
เป็น เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่อง Ipad โทรศัพท๑บางรุํนบางยี่ห๎อ ก็สามารถใช๎พิมพ๑งานได๎อยํางสบาย
ดังนั้น เมื่อเราเข๎าสูํยุคของการแขํงขันที่เสรีและรวดเร็ว บริษัท ห๎างร๎าน หนํวยงาน
ตํางๆ ก็คงต๎องพยายาม สร๎างสรรค๑ตัวสินค๎า ตัวผลิตภัณฑ๑ และการทําการตลาดอยํางสร๎างสรรค๑มาก
ขึ้น เพื่อให๎ทันสมัย ทันเหตุการณ๑ ทันตํอการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ตลอดเวลา
7.5 กลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค์
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา กลยุทธ๑การตลาดและการสํง เสริม
การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ มีดังนี้
1. โฆษณาสิน ค๎าหรือบริการให๎ ผูกติดไปกับกิจ กรรมประจํ าวันหรือ พฤติกรรม
ออนไลน๑.(Tie-in.Promotion.online).ชีวิตมนุษย๑สํวนใหญํผูกพันอยูํกับสื่อโทรทัศน๑.วิทยุ.หนังสือพิมพ๑
และคอมพิวเตอร๑ออนไลน๑ นวัตกรรมในการโฆษณาสามารถทําให๎ไปมีสํวนรํวมหรือผูกติดอยูํกับเนื้อหา
(Contents) รายการโทรทัศน๑ได๎ เชํน การโฆษณาสินค๎าตํางๆในภาพยนตร๑ บางรักซอย 9 ละครซิท
คอมชื่อดังของคํายเอ็กแซคท๑ การนํา Brand สินค๎าการพัฒนาเกม Pepsi Man บน Playstation เพื่อ
การโฆษณาเครื่องดื่มของ Pepsi หรือการโฆษณาผํานเกมส๑ Cookie Runs สุดฮิตของ Application
Line เพื่อตอบสนองพฤติกรรมคนรุํนใหมํที่เสพติดเกมส๑ออนไลน๑
2. การใช๎สื่อสังคมออนไลน๑ (Social Media) ในการสํง เสริมการตลาดด๎วยการ
โฆษณาด๎วย facebook/ads หรือการลงรูปภาพสินค๎าบน facebook เพื่อให๎เกิดเสียงวิพากษ๑วิจารณ๑
ชื่นชมและให๎ความคิดเห็น (Comment) พร๎อมกับการกดปุุม ถูกใจ (Like) และแนะนําให๎คนที่รู๎จักใช๎
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ตํอให๎เป็น Viral Marketing การโฆษณาด๎วยการใช๎ Location Based Marketing ของร๎านก๐วยเตี๋ยว
เจ๏กเม๎งที่ให๎สํว นลดลูกค๎าทันที่ที่ลูกค๎าเลือก Check in ด๎วย Application Foursquare หรือ
Facebook Place ตลอดจนการถํายภาพด๎วย Instragram (IG) แล๎วแตํงภาพสินค๎าสวยๆ ให๎เพื่อนฝูง
เกิดความประทับใจแล๎วติดตาม Follow หรือการสร๎างคอนเทนต๑สุดฮาของโรงแรม “Lub D Hostel”
บน Youtube ที่สร๎างความฮือฮาด๎วยต๎นทุนที่แสนต่ําแตํแชร๑กันเป็นล๎านวิว
3. กลยุทธ๑การตลาดสํวนขยาย (Extended Marketing) ของ Boom and Bitner
ซึ่งเป็นสํวนเพิ่มจากกลยุทธ๑สํวนประสมการตลาด 4 Ps อีก 3 Ps สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎กับการตลาด
สินค๎าหรือบริการที่สร๎างสรรค๑ได๎ดังนี้
3.1 Physical Evidence (การแสดงให๎เห็นหลักฐานทางกายภาพ) เป็นกลยุทธ๑
การตลาดที่ผู๎ให๎บริการควรเปิดเผยกระบวนการให๎บริการอยํางเป็นประจักษ๑ตํอลูกค๎า สามารถจับต๎อง
ได๎ รู๎สึกได๎อยํางมั่นใจ เชํน การแตํงกายและให๎บริการอยํางสุภาพของพนักงาน อุปกรณ๑เครื่องมือที่
ครบครัน สะอาดสะอ๎าน ดูนําเชื่อถือในกิจการร๎านอาหาร (Open Cuisine) เพื่อให๎ลูกค๎าได๎มีโอกาส
เห็นกระบวนการผลิตของพํอครัวอยํางเปิดเผย โรงพยาบาลบางแหํงสามารถสร๎างสรรค๑แนวคิดที่ชํวย
ผํอนคลายอารมณ๑และชํวยบรรเทาอาการเจ็บปุวยได๎ด๎วยเสียงเพลงที่บรรเลงกันแบบสดๆ อยํางแผํว
เบา ณ บริเ วณที่ พัก คนไข๎ การสร๎ างสถานที่ พัก ลูก ค๎ าของศูน ย๑ บริ การรถยนต๑ใ นปัจ จุบั น ที่ ลูก ค๎ า
สามารถเห็น กระบวนการทํ างานของนายชํ างผํ านกระจกของอาคารในระหวํ างรอคอย เป็น การ
ให๎บริการที่สร๎างสรรค๑และลดความกระวนกระวายใจได๎มากมาย
3.2 Process (กระบวนการที่ทันสมัยและตอบสนองรวดเร็ว) การให๎บริการใน
ปัจจุบันมีความรวดเร็วทันใจมากขึ้นด๎วยเทคโนโลยี เชํน การสํงบัตรเครดิตให๎ลูกค๎าลํวงหน๎ากํอนที่บัตร
ของลูกค๎าจะหมดอายุ การใช๎มือถือสั่ง โค๎กแล๎วตัดบัญชีในบิลเรียกเก็บเงินคําโทรศัพท๑ การติดตาม
package มือถือของลูกค๎าและปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให๎ลูกค๎าตามพฤติกรรมที่ลูกค๎าใช๎ การสํงหนังสือ
ตัวอยํางที่ลูกค๎าชื่นชอบมาให๎ทาง email หรือ Facebook เพราะระบบสารสนเทศจะจัดเก็บแบบแผน
หรือ Lifestyle ของลูกค๎าไว๎กํอนลํวงหน๎า แล๎วนําไปวิเคราะห๑ในระบบตํางๆ เพื่อจัดแคมเปญทางการ
ตลาดที่เหมาะสมได๎เป็นรายบุคคล
3.3 People (การใช๎คนในการสื่อสารเพื่อสร๎างสรรค๑สินค๎าและบริการ) คน
กํอให๎เกิดกระบวนการซื้อและปิดการขายด๎วยมูลคําสูง สามารถแขํงขันได๎ถึงระดับโลกกรณีตัวอยําง
เชํน Pizza Company บริษัทที่ถือกําเนิดในประเทศไทย สามารถการันตีการสํงสินค๎าภายใน 30 นาที
ได๎ เพราะกระบวนการผลิตที่ถู กควบคุมอยํางเป็นเลิศและการอบรมพนักงานอยํางยอดเยี่ยมนั่นเอง
และรีสอร๑ทชื่อดังในจังหวัดเชียงใหมํ ศิริปันนาวิลลํารีสอร๑ทแอนด๑สปา ที่ซึ่งนอกจากจะมีอัตลักษณ๑
ความเป็นตัวตนล๎านนาเป็นหลักฐานที่ปรากฏให๎เห็นอยํางเดํนชัดแล๎ว (Physical Evidence).ยัง มี
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กระบวนการให๎บริการ (Process) และให๎บริการด๎วยบุคลากร (People) ชั้นเลิศประกอบกันอยํางลง
ตัว
การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑จึงมิใชํเรื่องใหมํ แตํเป็นการผสมผสานแนวคิดตํางๆ ที่มีอยูํใน
ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความดั้งเดิม หรือปัญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิต
บวกกับเทคโนโลยีใหมํๆ โดยอาจใช๎วิธีนํามารวมกัน แยกออกจากกัน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมํ ทําให๎
เล็กลง ทําให๎ใหญํขึ้น นําไปใช๎กับสิ่งอื่น หรือลด ละ เลิก ทดแทนการใช๎วัสดุพลังงานและสิ่งแวดล๎อม
เกิดเป็นสินค๎าและบริการที่สร๎างสรรค๑ตํางๆมากมาย ทั้ง นี้การคิดสร๎างสรรค๑สินค๎าหรือบริการใดๆก็
ตามต๎องคํานึงถึงความต๎องการของผู๎ใช๎เป็นสําคัญวํานําไปใช๎ประโยชน๑อะไร (Functional) ที่คุ๎มคํา
และเกิดอารมณ๑สุนทรียภาพ มีความสวยงามสะดุดตาสะดุดใจ (Emotional) การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑
จึ ง ผสมผสานแนวคิ ด สร๎ า งสรรค๑ . (Creative.Idea).ที่ เ ป็ น พรสวรรค๑ ซึ่ ง มี อ ยูํ แ ล๎ ว ในตั ว ตน.(Tacit
knowledge) กับความรู๎ที่สร๎างขึ้นจากทฤษฎี (Explicit knowledge) โดยใช๎หลักการตลาด 7Ps ที่มี
อยูํมาประยุกต๑ใช๎อยํางเหมาะสม
การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Marketing) จึงเป็นการนําเอาความคิดสร๎างสรรค๑มา
ประยุกต๑เพื่อทําการตลาดหรือสร๎างกลยุทธ๑ทางการตลาดที่มีความแปลกใหมํมากขึ้น หรือมีการนําเอา
ลูกเลํนการตลาดที่มีความแปลกใหมํกวําคูํแขํงมานําเสนออยูํตลอดเวลา ทําให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎ สึกที่
ได๎รับความแปลกใหมํอยูํเสมอ
8. แนวคิดกระบวนการพัฒนา
8.1 ความหมายการพัฒนา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กลําววํา พัฒนา หมายถึง ทําให๎เจริญ ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษวํา Development.แปลวํา.การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน๎อย.โดยผํานลําดับขั้นตอน
ตํางๆ ไปสูํระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให๎ดีขึ้น และเหมาะสมไปกวําเดิม
ยุวั ฒ น๑ วุ ฒิ เ มธี (2526) กลํ า ววํา การพั ฒ นา หมายถึ ง การกระทํ า ให๎ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูํอีกสภาพหนึ่งที่ดีกวํา
สัญญา สัญญาวิวัฒน๑ (2526) กลําววํา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่การ
กํ า หนดทิ ศ ทาง (Directed.Change).หรื อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ด๎ ว างแผนไว๎ ลํ ว งหน๎ า (Planned
Change)
วิทยากร เชียงกูล (2527) กลําววํา การพัฒนาที่แท๎จริงนั้น หมายถึง การทําให๎ชีวิต
ความเป็ น อยูํข องประชาชนมี ค วามสุ ข ความสะดวกสบาย ความกิ น ดีอ ยูํ ดี ความเจริ ญ ทางด๎ า น
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจอยํางสงบสันติ ซึ่งขึ้นอยูํกับการได๎รับปัจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต๎องการ
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ของรํ า งกาย ทั้ ง ยั ง รวมความไปถึ ง การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น ของคุ ณ ภาพชี วิ ต อั น ได๎ แ กํ
การศึกษา สิ่งแวดล๎อม การพักผํอนหยํอนใจ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532) กลําววํา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการ
กระทําให๎เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว๎ลํวงหน๎าและการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีสองสํวนที่
เกี่ยวข๎อง คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งจะต๎องมีทิศทางที่ดีขึ้นเทํานั้น
Goulet (1971) กลําววํา การพัฒนาเป็นวิธีการสําคัญอยํางหนึ่งที่ทําให๎มนุษย๑มีการ
ดํารงชีวิตอยูํอยํางมีชีวิตที่ดี
1. เพื่อจัดหาสิ่งตํางๆ หรือปัจจัยทั้งหลายให๎ดีกวําเดิม และมีเพิ่มมากขึ้น ทํา ให๎การ
ดํารงชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้น
2. เพื่ อ สร๎ า งและปรั บ ปรุ ง สภาพทางวั ต ถุ ข องการดํ า รงชี วิ ต อยูํ ใ นแนวทางที่ มี
เกียรติยศชื่อเสียง
3. เพื่อให๎มนุษย๑มีอิสระเสรี หรือหลุดพ๎นจากความเป็นทาสของธรรมชาติ ความไมํ
มี ความไมํรู๎ มนุษย๑ผู๎อื่น สถาบันทั้งหลาย และความเชื่อตํางๆ ที่ครอบงามนุษย๑อยูํ
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระทําให๎
เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว๎ลํวงหน๎า โดยผํานลําดับขั้นตอนตํางๆ ไปสูํระดับที่สามารถ
ขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให๎ดีขึ้น และเหมาะสมไปกวําเดิม
8.2 การพัฒนาชุมชน
สุวิทย๑ ยิ่งวรพันธุ๑ (2509) กลําววํา การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการที่มุํง
สํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น ทั้งนี้โดยประชาชนเข๎ารํวมมือและริเริ่มดําเนินการเอง
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร๎าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให๎แกํท๎องถิ่นชนบททุกแหํงทุกสํวน โดยการดําเนินการ
และการริเริ่มจากประชาชนเอง การพัฒนาชุมชนต๎องอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เป็นผู๎แทนเข๎า
ไปบริหารในด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎ ตลอดจนกระตุ๎นและเร๎งเร๎าให๎ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง
Arthur.Dunham.(1958) กลํ า ววํ า การพั ฒ นาชุ ม ชน หมายถึ ง การรวมกํ า ลั ง
ดําเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํของชุมชนให๎มีความเป็นปึกแผํนและดําเนินการไปในแนวทางที่
ตนต๎องการ โดยอาศัยความรํวมกําลังของประชาชนในชุมชนนั้นในการชํวยเหลือตนเอง และรํวมมือ
กันดําเนินงาน และมักได๎รับความชํวยเหลือจากหนํวยราชการหรืออาสาสมัครอื่นๆ
8.3 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา กําลังที่สําคัญจะสําเร็จได๎สมความมุํงหมาย
ก็คือ ประชาชน โดยที่ประชาชนมีความต๎องการมีความสามารถอยูํในตัวประชาชนเอง ซึ่งจัดได๎วํา
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เป็นทรัพยากรที่สําคัญ เชํน ความคิด กําลังกาย ฝีมือ เป็นสิ่งที่ซํอนเร๎นอยูํในตัวบุคคลหรือประชาชน
ดังนั้น จุดมุํงหมายของการพัฒนาชุมชนก็คือ
1. เพื่อยกฐานะความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีกวําที่เป็นอยูํในปัจจุบัน โดยวิธีการ
นําทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่ นมาใช๎ให๎เป็นประโยชน๑กับสังคม และให๎มีผลมากที่สุดเพื่อเป็นการผลิต
รายได๎ของประชาชนให๎สูงขึ้น
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงแก๎ไ ขปรับปรุง ชีวิตจิตใจ และความรู๎สึกของประชาชน ให๎มี
ความรู๎สึกที่จะยกมาตรฐานความเป็นอยูํของตน
3. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีความกระตือรือร๎นสนใจการทํางานในชุมชนและ
พยายามชํวยตนเองให๎มากที่สุด
8.4 ประโยชน์ของการพัฒนาชุมชน
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา ประโยชน๑ของการพัฒนาชุมชนมีดังนี้
ทางด๎านการเมือง
1. ทําให๎ประชาชนจงรักภักดีตํอรัฐบาล เห็นวํารัฐบาลไมํทอดทิ้ง สํานึกบุญคุณและ
เห็นความสําคัญของรัฐบาลเพราะงานพัฒนารัฐบาลมุํงเข๎าชํวยเหลือประชาชนในทางตรงและเข๎าถึงตัว
2. ทําให๎ประชาชนมีความรู๎สึกรับผิดชอบ รู๎สึกเป็นเจ๎าของประเทศยิ่งขึ้น เพราะ
งานพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ประชาชนชํวยเหลือตนเอง โดยความสนับสนุนชํวยเหลือของรัฐบาล
3. อํานวยผลประโยชน๑ในการปกครอง เพราะงานพัฒนาชุมชนสํง เสริมงานด๎าน
การปกครองชํวยลดและขจัดความแตกแยกหํางเห็น ความกินแหนงแคลงใจ
4. งานพัฒนาชุมชนสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น เพราะเป็นงานที่สํงเสริมให๎
ประชาชนรู๎จักชํวยเหลือและสร๎างสรรค๑ความเจริญในท๎องถิ่นรํวมกันเป็นแบบอาสาสมัคร
5. ชํวยให๎ประชาชนเป็นฝุายรัฐบาล ทําให๎การรุกรานแทรกซึมของฝุายตรงข๎า มไมํ
ได๎ผล เพราะปัจจุบันไทยเรามีภัยทางการเมืองเป็นสงครามจิตวิทยา ตํอสู๎กันในทางแย๎งชิงประชาชน
ฝุายใดมีประชาชนสนับสนุนมากก็ได๎เปรียบ
6. การพัฒนาชุมชนเป็นการสร๎างสรรค๑การอยูํดีกินดีให๎บังเกิดแกํชุมชน ถ๎าทุกคน
อยูํดีมีสุขยํอมเป็นหลักประกันของความสําเร็จของการปกครองและความมั่นคงของชาติ
ด๎านเศรษฐกิจ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. การดํารงชีพดีขึ้น มีรายได๎มากขึ้น มีข๎าวของใช๎มากขึ้น ให๎ความสะดวก การ
หมุนเวียนของกระแสเงินดีขึ้น
3. รายได๎ประชาชาติสูงขึ้น
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ด๎านสังคม
1. ผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชนจะสํงเสริมความเป็นอยูํทางด๎านอนามัย
2. ผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชน จะชํวยลดความเหลื่อมล้ําแตกตํางในเรื่องชน
ชั้นในสังคมให๎น๎อยลง มีความเสมอภาคเป็นธรรมแกํสังคม
3. ผลสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาชุ มชน จะสํ ง เสริ มฐานะของสั ง คม ทางการศึ ก ษา
โรงเรี ย นมี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง นั ก โรงเรี ย นในโครงการพั ฒ นาชุ ม ชนสร๎ า งด๎ ว ยความรํ ว มมื อ ของ
ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นทําให๎ประชาชนมีสํวนรับผิดชอบในการศึกษายิ่งขึ้น มีความรู๎สึกวําตนเป็น
เจ๎าของ ให๎การสนับสนุนดีขึ้น
8.5 กระบวนการพัฒนาชุมชน
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา กระบวนการพัฒนาชุมชน มี 4 ขั้นตอน ดังี้
ขั้น ที่ 1.ประชุมปรึกษาหารือรํวมกันตามแนวทางที่ได๎จัดวางไว๎ เป็นการปรึกษา
เกี่ ยวกับ ความจํ าเป็น ของสมาชิ กในชุ มชนจะได๎ รู๎วํ ามี อะไรที่มี ค วามต๎ องการบ๎ า ง คนในชุม ชนมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรํวมกันจัดขึ้นเพื่อชํวยเหลือตนเอง
ขั้นที่ 2 วางแผนไว๎อยํางเป็นระเบียบสําหรับงานที่คนในชุมชนตกลงเลือก สิ่ งสําคัญ
ต๎องรู๎งานนั้น ต๎องอยูํในลักษณะที่ชุมชนนั้นชํวยตัวเองได๎ เชํน ต๎องการทําเพื่อการกสิกรรม ก็เพียง
ระบายน้ําจากคลองคูไมํถึงกับคิดสร๎างเขื่อนใหญํกักน้ําหรือกรณีต๎องการปุ๋ย ก็มิได๎คิดไกลถึงตั้งโรงงาน
ทําปุ๋ย เปิดตลาดซื้อขายไมํอยูํในลักษณะคนในชุมชนจะชํวยกันทําให๎เป็นเรื่องของรัฐบาลมากกวํา
ขั้นที่ 3 การสนับสนุนให๎คนในชุมชนทําประโยชน๑ให๎ได๎มากที่สุดตามที่แตํละคนจะมี
ทางทําได๎
ขั้นที่ 4 สร๎างความปรารถนาและความตกลงใจในดันหนึ่งอันที่จะดําเนินการ เพื่อ
ปรับปรุงของชุมชนตํอไป ให๎เกิดขึ้นในจิตใจของคนในชุมชนแหํงนั้น ผู๎คนที่จะมารํวมพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนโดยแท๎จริงนั้นจะเข๎าใจและรู๎ได๎วํายังมีการปรับปรุงอยํางอื่นจะต๎องทําอีก ผู๎ที่มีสํว นชํวยยํอม
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน ถ๎าไมํมีกระบวนการพัฒนานี้ขึ้น การพัฒนาก็ไมํมีผล เชํน รัฐบาลเสนอ
ให๎คนทําตาม
9. แนวคิดธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชน เป็นการรํวมมือกันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจของคนในชุมชน ที่ไมํใชํมุํงเน๎น
แตํ การสร๎ างผลกํา ไร แตํ เ น๎น การเกิ ดประโยชน๑กั บชุ ม ชนและสร๎ างความเข๎ม แข็ง ของชุ ม ชน โดย
ขณะเดียวกันสามารถแขํงขันด๎านคุณภาพในการผลิตกับธุรกิจเอกชนได๎ เป็นการประกอบการของ
ชุ ม ชน โดยชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชน ตั้ ง แตํ ก ารระดมทุ น ตํ า งๆ การทํ า กิ จ การรํ ว มกั น การแบํ ง ปั น
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ผลประโยชน๑ เกิดจากการใช๎สิ่งที่มีอยูํในชุมชนทั้งทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพึ่งพาตนเอง และการเพิ่มรายได๎ให๎กับชุมชน
9.1 ความหมายของธุรกิจชุมชน
ดิรก สาระวดี (2539) กลําววํ า ธุรกิจชุมชน ต๎องเป็นธุรกิจมาจากความต๎องการที่
แท๎จริงของชุมชน สอดคล๎องกับวัตถุดิบ และวัฒนธรรมดั่งเดิม และประเภทธุรกิจที่ดําเนินการต๎องไมํมี
ผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมในชุมชน หรือทําให๎ระบบนิเวศน๑เสียสมดุล และเกิดผลกระทบตํอสุขภาพ
ของประชาชน นอกจากนี้การรํวมทุน และขยายสัดสํวนการลงทุนสํวนใหญํเป็นของบุคคลในชุมชน
หรือองค๑การในชุมชน และสมาชิกที่รํวมทุนมีอํานาจในการตัดสิน ใจในการบริหารจัดการ และจัดสรร
ผลประโยชน๑อยํางยุติธรรม
ใจมานัส พลอยดี (2541).กลําววํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่แสวงหากําไร
จากการผลิตและการค๎าของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน อาศัยการมีสํวนรํวมของชาวบ๎านให๎มากที่สุด
ทั้งในแงํของกําลังแรงงานการบริหารจัดการและเงินทุน ซึ่งการผลิตที่เกิดขึ้นมักเป็นไปโดยอาศัยความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของชุมชนนั้นๆเป็นหลัก
ปรียานุช ปูองภัย (2541).กลําววํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง การผลิตสินค๎าและบริการ
ของชุมชน เริ่มจากการผลิตให๎เพียงพอบริโภคในครัวเรือน มีเหลือขายในชุมชนหรือขายในตลาดนอก
ชุมชน
วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2542) กลําววํา ธุรกิจชุมชน คือ การทําธุรกิจโดยผําน
องค๑ก รหรื อกลไกเชิ งธุ ร กิจ เป็ นการจัด การธุร กิ จภายในชุ มชน และการทํา ธุร กิ จภายนอกชุม ชน
เนื่องจากการทํ ามาหากิน ถือวํา เป็น สิ่ง สํา คัญ หากตํ างคนตํางทําก็ จะกํอ ให๎เ กิดการแขํ ง ขัน ซึ่ง จะ
กลายเป็นปัจจัยให๎คนอื่นเข๎ามามีอิทธิครอบงําได๎การจัดการด๎วยตนเองจะน๎อยลง มีการพึ่งพาคนอื่น
มากกวําการพึ่งพาตนเอง ถ๎าคนอื่นดีก็จะดีด๎วย แตํถ๎าคนอื่นไมํดีก็จะไมํดีด๎วยเชํนกั น (คนอื่น คือ คน
นอกชุมชน) แตํถ๎ามีการรวมตัวจัดตั้งเป็นองค๑กร มีการจัดองค๑กรนั้นหมายความวํา ชุมชนสามาร ถ
ควบคุมตนเองและอนาคตของชุมชนได๎โดยชุมชนจะมีความสามารถในการทําธุรกิจได๎ สิ่งสําคัญ ที่เอื้อ
ประการหนึ่งคือ ต๎องมีการเรียนรู๎ในสองทางคือ ความรู๎ภายในทําให๎รับรู๎ ในศักยภาพด๎านตํางๆของ
ชุมชน เชํน ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ๑ชุมชน การเพิ่มผลผลิตความถนัดของคนในชุมชน
ความต๎องการของคนในชุมชน เป็นต๎น ความรู๎จักภายนอกทําให๎ทราบถึงความก๎าวหน๎าและพัฒนาการ
ของสั ง คมโลกกลไกของตลาดความต๎ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ข องตลาด การรั บ รู๎ ข๎ อ มู ล ขํ า วสาร การ
ติดตํอสื่อสารทําให๎สามารถสร๎างเครือขํายทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ทั้ง เครือขํายระหวําง
องค๑กรท๎องถิ่นเอง หรือกับองค๑กรสํวนกลาง เพื่อให๎เกิดพลังเหนียวแนํนมีประสิทธิภาพ และมีความ
ยั่งยืนมากขึ้น
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อภิชัย พันธเสน (2544).กลําววํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง ธุรกิจที่เ ป็นเจ๎าของเพื่อ
ชุมชนและบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่ง การบริหารเน๎นการกระทําในเชิง ธุรกิจแตกตํางจากการกุศล
หรือการชํวยเหลือเกื้อกูลในลักษณะสหกรณ๑ ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจชุมชนจําเป็นจะต๎องแขํงขันทั้งในด๎าน
ต๎นทุนและคุณภาพกับกิจการที่แสวงหากําไรของธุรกิจเอกชนตามปกติ แตํที่ต๎องจัดทําเป็นธุรกิจชุมชน
ก็เพราะสมาชิกแตํละคนไมํมีความสามารถและความเข๎มแข็งทางการเงินพอที่จะแขํงขันได๎กับธุรกิจ
ของเอกชน
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลุํมของประชาชนในชุมชน
ท๎องถิ่นและระหวํางชุมชน เพื่อรํวมกันประกอบธุรกิจจนกระทั่งเป็นเครือขํายการผลิต ทําให๎ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได๎ สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนหรือสร๎างศักยภาพที่มีอยูํภายในชุมชนให๎เกิดประโยชน๑
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน
9.2 ความสาคัญของธุรกิจชุมชน
อุทิส และคณะ (2545).กลําววํา ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญ และมี สํวนชํวยในการ
พัฒนาประเทศทั้งในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แตํบทบาทของธุรกิจชุมชนในการพัฒนาจะ
แตกตํางไปตามประเภทของธุรกิจนั้นๆ ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญหลายประการ ดังนี้
1. เปิดโอกาสให๎มีการประกอบการ ธุรกิจชุมชนเป็นชํองทางและโอกาสสําหรับผู๎ที่
มีความต๎องการในการประกอบธุรกิจด๎วยตนเองหรือรํวมกับสมาชิกคนอื่น ถึงแม๎จะมีฐานะเป็นลูกจ๎าง
ก็มีสํวนในการเป็นเจ๎าของประกอบการด๎วยเชํนกัน สมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สามารถหาประสบการณ๑และพิสูจน๑ความสามารถโดยเข๎ารํวมประกอบธุรกิจชุมชน ซึ่ง เริ่มด๎วยใช๎
เงินทุนน๎อยกํอน
2. เกิดการจ๎างงาน การพัฒนาธุรกิจชุมชนทําให๎เกิดการวําจ๎างแรงงานในท๎องถิ่นมี
การพัฒนาฝีมือแรงงานอยํางตํอเนื่องพร๎อมกันไปด๎วยแทนการถูกวําจ๎างให๎เป็นแรงงานไร๎ฝีมือ ทั้ง นี้
เพราะทุ กคน มีสํ วนเป็น เจ๎า ของกิจการ จึง สามารถใช๎กิ จการที่ มีเป็ นเครื่องมือ ในการพั ฒนาฝีมื อ
แรงงานของตนเองตามต๎องการ
3. สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญํบางประเภท
จําเป็นต๎องอาศัยวัตถุดิบหรือชิ้นสํวนประกอบจากหลายๆ แหลํงเพื่อนํามาผลิตสินค๎าในอุตสาหกรรม
ประเภทนั้นจึงเป็นแหลํงที่ชํวยในการผลิตชิ้นสํวนประกอบเหลํานี้และนําสํงให๎กับธุรกิจขนาดใหญํอีกที
หนึ่งเพื่อผลิตเป็นสินค๎าที่ได๎มาตรฐานตํอไปโดยระยะแรกธุรกิจชุมชนได๎รับประโยชน๑จากการฝึกอบรม
และทักษะที่จําเป็นสําหรับการผลิต
4..สร๎ า งความเข๎ ม แข็ ง ให๎ แ กํ ชุ ม ชน ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนยิ่ ง มี จํ า นวนมากขึ้ น เทํ า ไหรํ จ ะ
กํอให๎เกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสูํกลุํมผู๎ประกอบการและกลุํมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้น เกิด
การกระจายรายได๎สูํชุมชนกลุํมอื่นอยํางทั่วถึง ยังชํวยลดปัญ หาของสังคม อัตราการวํางงานลดลง
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เพราะมีการวําจ๎างงาน ซึ่งสํงผลทําให๎ปัญ หาอาชญากรรมลดลงด๎วย ความมั่นคงของประเทศจะมี
เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความเป็นอยูํที่สุขสบายและมีงานทํา
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา ธุรกิจชุมชนมีค วามสําคัญ คือ ชํวยเปิดโอกาสให๎มีการ
ประกอบการธุรกิจชุมชนเป็นชํองทางและโอกาสสําหรับผู๎ที่มีความต๎องการในการประกอบธุรกิจด๎วย
ตนเองหรือรํวมกับสมาชิกคนอื่นเกิดการจ๎างงาน สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎แกํชุมชน ธุรกิจชุมชนยิ่งมีจํานวนมากเทําไหรํจะกํอให๎เกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ
ไปสูํกลุํมผู๎ประกอบการและกลุํมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
9.3 ลักษณะของธุรกิจชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2540) กลําววํา ลักษณะของธุรกิจชุมชน มีดังนี้
1..การผลิต การแปรรูปทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน๑มากที่สุด โดยไมํ
ทําลายสิ่งแวดล๎อม
2..การซื้อขายแลกเปลี่ยนบริการโดยกลุํมชาวบ๎าน ทําให๎มีรายได๎เพิ่มมากขึ้นและ
ได๎รับคําตอบแทนที่เป็นธรรม
3..การทําธุรกิจโดยกลุํมชาวบ๎านเป็นเจ๎าของและได๎ผลประโยชน๑รํวมกัน
ปรียานุช ปูองภัย (2541).กลําววํา ลักษณะของชุมชนธุรกิจ คือ มีการรวมกลุํมกัน
ทําโดยอาศัยปัจจัยทุน แรงงาน วัตถุดิบของแตํละคนมารวมกัน เพื่อลดข๎อจํากัดในการผลิตหรือการ
ธุรกิจเพียงคนเดียว ผลประโยชน๑ที่ได๎เป็นขององค๑กรชาวบ๎านในชุมชน ชุมชนเป็นเจ๎าของและบริหาร
กิจการในสัดสํวนที่มากกวําบุคคลอื่น สร๎างกระบวนการการเรียนรู๎ให๎แกํชุมชนและผู๎บริโภคอยําง
ตํอเนื่อง คํานึงถึงการจัดสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานอยํางเป็นธรรมในชุมชน และสํงเสริมการค๎าที่
เป็นธรรมในชุมชนคํานึงถึงความปลอดภัยของผู๎บริโภคและไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม
9.4 รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน
สุพ รรณี อัศวศิริเลิศ .และคณะ.(2549).กลํา ววํา .รูป แบบที่เ หมาะสมของธุร กิจ
ชุมชน แบํง ออกเป็น 2 กลุํมใหญํๆ คือ
1. กลุํมที่ไมํเป็นทางการ (Informal.Group) คือ ไมํมีการจดทะเบียนตามกรอบ
กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ ง แตํ เ ป็ น การดํ า เนิ น ที่ ไ มํ ผิ ด ศี ล ธรรม ไมํ ขั ด ตํ อความสงบเรี ย บร๎ อ ยของ
บ๎านเมืองและสังคม มีความเป็นอิสระในการดําเนินงานแตํไมํสามารถทํานิติกรรมในนามของกลุํมได๎
การบริหารงานภายในกลุํมมีความคลํองตัวเนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลุํมแตํไมํสามารถ
ระดมเงินทุนได๎รวดเร็ว
2. กลุํมที่เป็นทางการ (Formal Group) คือ กลุํมที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไมํวําจะเป็นรูปของสหกรณ๑หรือบริษัทจํากัด รูปแบบการบริหารงานมีความซับซ๎อนมากขึ้นและมีความ
ลําช๎า แตํสามารถระดมเงินทุนได๎รวดเร็ว
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9.5 โครงสร้างธุรกิจและหลักคิดในการประกอบธุรกิจชุมชน
ณรงค๑ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา วํองกุล (2545: 63 - 67) กลําววํา โครงสร๎างธุรกิจ
และหลักคิดในการประกอบธุรกิจชุมชนดังนี้
1. โครงสร๎างวําด๎วยทุนแหํงชีวิต หรือทุนโภคทรัพย๑ที่ให๎ผลผลิตทวีคูณจากการปลูก
พืช เลี้ยงสัตว๑แบบการเกษตรผสมผสานวนเกษตร หรือการเกษตรครบวงจร ซึ่งเป็นฐานชีวิตมนุษย๑ที่
พึ่งพิงเลี้ยงครอบครัวได๎ และเป็นฐานที่มาของการสร๎างทุนเงินตรากลุํมออมทรัพย๑ และธนาคารชุมชน
ในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งวงจรทุนแหํงชีวิตตามธรรมชาติยังเกื้อกูลกันเอง ชํวยลดต๎นทุนการผลิตให๎ต่ําลง
ด๎วย และเป็นปัจจัยการผลิตที่นํามาเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกัน เป็นชุมชนแบบองค๑รวมที่พึ่งตนเองได๎ ชุมชน
ที่พึ่งตนเองได๎ไมํจําเป็นต๎องพัฒนาสินค๎าแบบหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ แตํอาศัยเพียงแคํภูมิปัญญาใน
การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางด๎า นการเกษตรที่ สื บ ทอดจากโบราณ และความรู๎ ส มั ย ใหมํ ใ นปัจ จุ บั น มา
ผสมผสานก็จะสามารถแปรรูปผลผลิตแบบองค๑รวมนี้จะกลายเป็นความมั่นคงทางอาหารและความ
มั่นคงในชีวิต เพราะสามารถตอบสนองความต๎องการขั้นพื้นฐานของชุมชนได๎หมดสิ้น ดังนั้น คําของ
เงินจะคํอยๆลดความหมายลงในชุมชน
2. กฎวําด๎วย ลดรายจํายเทํากับเพิ่มรายได๎และเพิ่มทุนในระดับชุมชนเป็นที่มุํง สูํ
เปูาหมายของการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ๑ของชุมชนเพื่อลดรายจํายจากการซื้อสินค๎าจากภายนอก
เมื่อไมํมีรายจําย รายได๎แม๎จะน๎อยนิดแตํก็เพิ่มคุณคําในตัวเองมากขึ้น หลักคิ ดนี้พัฒนาไปสูํการแบํง
งานกันทําในชุมชนเป็นธุรกิจของชุมชน กันเงินในชุมชนไมํให๎ไหลออกสูํภายนอก เทํากับเป็นการสั่งสม
ความมั่งคั่งภายใน และเกิดสภาพคลํองการหมุนเวียนของเงินตราในชุมชนมากขึ้น
3. กฎวําด๎วย กองทุน ธุรกิจชุมชน ที่เติ บโตจากน๎อยสะสมไปสูํใหญํ จากการให๎
สั จ จะออมทรั พ ย๑ เพื่ อ ตั้ ง กลุํ ม ออมทรั พ ย๑ ส หกรณ๑ ร๎ า นค๎ า หรื อ กองทุ น สวั ส ดิ ก ารตํ า งๆ เพื่ อ เป็ น
หลักประกันชีวิตที่มั่นคงแกํสมาชิกในชุมชน และสร๎างระบบการเงินภายในชุมชนให๎ทุกคนได๎ประโยชน๑
รํวมกัน เพื่อกู๎ยืมไปพัฒนาอาชีพหรือเศรษฐกิจของตน
4. กฎการตลาดเพื่อชุมชน สมาชิกในชุมชนผลิตสินค๎าหลากหลายชนิด สนองความ
ต๎องการของชุมชนเป็นหลัก เหลือเฟือจึงขายสูํตลาดภายนอกทําให๎เส๎นดุลยภาพของราคาที่เกิดจาก
ความต๎องการซื้อ (Demand) และความต๎องการขาย (Supply) เคลื่อนไหวน๎อยที่สุดหรือคงที่ ความ
ได๎เปรียบเสียเปรียบจะไมํเกิดขึ้นในชุมชน เงินไมํมีอิทธิพลในชุมชน สินค๎าที่เหลือเมื่อขายให๎ภายนอก
จะกลายเป็นมูลคําสะสมทุนให๎สมาชิกและชุมชน
5. กฎวําด๎วยความหลากหลายทางธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญ ญา ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ มี ภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น หลากหลาย และถื อ เป็ น ศั ก ยภาพที่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต๑ ใ ช๎ กั บ
ชีวิตประจําวันได๎เป็นอยํางดี เชํน การแปรรูปขนมตํางๆ โดยการหมัก ดอง แชํอิ่ม กวน ฉาบ อบ ทํา
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เป็นสุรา เหลํานี้สามารถสร๎างสินค๎าได๎มากมายให๎แกํชุมชน อันจะนําไปสูํความมั่ง คั่งและมั่นคงของ
ชุมชน
6. โครงสร๎างแรงงานและปัจจัยการผลิตเป็นของชุมชนทําให๎ต๎นทุนการผลิตต่ํากวํา
บริษัทเอกชนมากมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การจัดระบบการผลิตของทุนชีวิตได๎หลากหลาย พืชผล
การเกษตรจะค้ําจุน มิให๎ต๎องมีรายจํายที่สูง และสมาชิกชุมชนอยูํไ ด๎ ดังนั้นชุมชนก็สามารถกําหนด
ราคาสินค๎าที่สํงออกนอกหมูํบ๎านไปสูํในตลาดทุนนิยมได๎
7. กฎวําด๎ วยการปฎิสัมพันธ๑แบบแนวนอนทางสังคม โครงสร๎างทางธรรมชาติที่
หลากหลายของท๎ องถิ่น เชํน การคมนาคมทางน้ํา และทางบกที่ไ มํ เป็นอุ ปสรรคกับผู๎ คนในชนบท
สามารถเดินทางติดตํอกันได๎ ล๎วนสํงเสริมให๎ผู๎คนบริเวณนั้นมีปฏิสัมพันธ๑แบบเครือญาติหรือมีระบบ
พวกพ๎องสูง สร๎างระบบชุมชน/สั งคมแบบพึ่งพากันขึ้นมา โดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมแบบมีสํวน
รํวมกันสร๎างบ๎านเรือนลงแขกแบํงกันกินแบํงกันใช๎ มีน้ําใจให๎แกํกัน รวมถึงพิธีกรรมและการละเลํนที่
สมาชิกเข๎ามารํวมมือกัน โครงสร๎างชุมชน/สังคมแบบมีสํวนรํวมเป็นพื้นฐานการสร๎างกลุํม สร๎างองค๑กร
ที่เข๎มแข็ง บรรดาองค๑กรชุมชนที่เข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ในชนบท ล๎วนอาศัยปฏิสัมพันธ๑แบบพวกพ๎อง
เครือญาติและวัฒนธรรมทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎นําตามธรรมชาติจะต๎องมีบารมี (ไมํใชํอํานาจ)
ที่มาจากการยอมรับของคนในชุมชน สืบเนื่องจากการเสียสละอุทิศตนผํานการใช๎ชีวิตรํวมในชุมชนมา
นาน ดังนั้น ศักยภาพของชุมชนไทยจึงมีลักษณะที่เรียกวํา “ชุมชนแบบองค๑รวม” ที่บูรณาการไปสูํ
ความยั่งยืนได๎หากนําไปใช๎อยํางถูกต๎องและมีคุณธรรม
กลําวโดยสรุปคือ ธุรกิจชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนและคาดหวังให๎มีการนํากําไร
บางสํวนจากกิจการ จัดสรรเป็นสวัสดิการให๎กับชุมชนด๎วย การรวมกลุํมของคนในชุมชนและระหวําง
ชุมชนเพื่อคนในชุมชน
9.6 ประเภทของธุรกิจชุมชน
สุกัญญา (2546) กลําววํา ธุรกิจชุมชนมีการจัดแบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ธุรกิจการผลิต หมายถึง การผลิตสินค๎า โดยการนําเอาวัสดุหรือสินค๎าบางชนิด
มาแปรสภาพให๎เป็นสินค๎าใหมํรูปแบบใหมํ ธุรกิจชุมชนที่ดําเนินการทางด๎านการผลิตจะทําการผลิตใน
ครัวเรือน ซึ่งอาศัยวัตถุดิบที่มีอยูํในท๎องถิ่นและอาจจะดําเนินการจําหนํายสินค๎าที่ผลิตได๎เองหรือ
อาจจะขายสินค๎าให๎พํอค๎าคนกลาง หรือตัวแทนจําหนํายสินค๎าตํอไป
2. ธุรกิจค๎าปลีก หมายถึง กิจการที่ทําการขายสินค๎าให๎ถึงมือผู๎ บริโภค ณ จุดที่ทํา
การขายสินค๎าที่นิยมจําหนํายให๎กับผู๎บริโภคได๎แกํ สินค๎าอุปโภค บริโภคทุกชนิด ตั้งแตํของใช๎จําเป็นใน
บ๎าน เชํน ยาสีฟัน สบูํ อาหาร เป็นต๎น เน๎นการรํวมทุนของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อจะจัดหา
สินค๎ามาจําหนํายในบรรดาสมาชิกและผู๎ที่ไมํได๎เป็นสมาชิก เพื่อลดคําใช๎จํายจากการที่จะต๎องซื้อจาก
พํอค๎าคนกลาง
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3. ธุรกิจค๎าสํง หมายถึง กิจการที่ดําเนินการรับซื้อสินค๎าจากผู๎ผลิตเป็นจํานวนครั้ง
ละมากๆ และสินค๎านั้นมาขายตํอให๎กับพํอค๎าปลีกธุรกิจประเภทนี้อาจจะนับได๎วําเป็นธุรกิจชุมชน
ขนาดใหญํและมีความมั่นคงพอสมควร
4. ธุรกิจบริการหมายถึง การรวมกลุํมของสมาชิกเพื่อประกอบธุรกิจบริการหรือ
สินค๎าที่ไมํสามารถจับต๎องได๎ แตํสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎รับบริการ ได๎แกํ บริการนวดแผน
ไทยและอบสมุ น ไพร บริ ก ารรั ก ษาโรคด๎ ว ยยาสมุ น ไพร บริ ก ารทํอ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ๑ ทั้ ง ในทาง
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เป็นต๎น
ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา ประเภทของธุรกิจชุมชน ประกอบด๎วย ธุรกิจการผลิต คือ
การนําเอาวัสดุ/สินค๎าบางชนิดมาแปรสภาพให๎เป็นสินค๎าใหมํ โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยูํในท๎องถิ่น ธุรกิจ
ค๎าปลีก มีการขายสินค๎าให๎ถึงมีผู๎บริโภค ธุรกิจค๎าสํง มีการรับซื้อสินค๎าและมาขายตํอให๎พํอค๎าปลีก
ธุรกิจบริการ เป็นสินค๎าที่ไมํสามารถจับต๎องได๎ แตํสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎รับบริการได๎
9.7 ประโยชน์ของธุรกิจชุมชน
พิทยา วํองกุล (2539) ประโยชน๑ของธุรกิจชุมชน ดังนี้
1. การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่ นคง
ได๎รับการรับรองตามกฎหมาย
2. การสํงเสริมความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ
ตรงตามความต๎องการที่แท๎จริง
3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎ มีความพร๎อมที่จะพัฒนา
สําหรับการแขํงขันทางการค๎าในอนาคต
9.8 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน
สุพรรณี อัศวศิริเลิศ และคณะ (2551) กลําววํา ปัจจัยที่มีผลตํอความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน ประกอบด๎วย 10 ปัจจัยสําคัญ ดังนี้
1. ปัจจัยด๎านการเงิน หากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชุมชนได๎เองหรือมีเงิน
ชํวยเหลือดอกเบี้ยต่ําจะทําให๎โอกาสที่ธุรกิจจะจัดตั้ง และดําเนินการได๎ดี ประสบความสําเร็จนั้นมี
ความเป็นไปได๎สูง ดังนั้นการดําเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจการเล็กไปใหญํคํอยๆสะสมเงินทุน
จากชุมชน เพื่อสร๎างความแข็งแกรํงให๎เกิดกับธุรกิจชุมชน
2. ปัจจัยด๎านความต๎องการและเปูาหมายของธุรกิจชุมชน ซึ่งบางชุมชนอาจทําการ
ผลิตแคํพออยูํพอกิน รูปแบบของกลุํมอาจเป็นเพียงกลุํมเพื่อการผลิต เชํน กลุํมทํานาหรือกลุํมสัตว๑
เลี้ยงบางชุมชนอาจมีเปูาหมาย คือ กําไร เพื่อนํากําไรมายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกให๎
ดีขึ้น
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3. ปัจจัยด๎านการผลิต หากธุรกิจชุมชนมีความได๎เปรียบเชิงทรัพยากรหรือในเชิง
ทักษะซึ่งมีอยูํในท๎องถิ่น ปัจจัยเหลํานี้จะเป็นความได๎เปรียบและสนับสนุนด๎านการผลิตให๎ธุรกิจชุมชน
มีโอกาสประสบความสําเร็จ
4. ปัจจัยด๎านการตลาดการรู๎ความต๎องการของตลาด
5. ปัจจัยด๎านการบริหารและการจัดการ ได๎แกํ ระบบงาน เงิน บุคลากรและระบบ
ตลาด
6. ปัจจัยด๎านผู๎นํา เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะความเชื่อคนมากกวําระบบ ดังนั้น
หากผู๎นําเป็นที่ไว๎วางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน๑ มีความสามารถในการเป็นผู๎นํา มีความเสียสละ ทําให๎
ธุรกิจชุมชนมีโอกาสประสบความสําเร็จได๎
7..ปัจจัยด๎านทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคคลเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎ความสามารถทั้ง
ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิทยาการใหมํๆ ทั้งนี้จะต๎องเป็นคนที่รักงานของชุมชน ชอบงานท๎าทาย
มีความเสียสละไมํหวังผลตอบแทนมากเกินไป
8..ปัจ จัยด๎ านการมีสํ วนรํ วมของสมาชิก เป็ นสิ่ง ที่ สําคั ญ ที่สุ ดในการจั ดตั้ง ธุรกิ จ
ชุมชน ถ๎าสมาชิกไมํ รํวมมือธุรกิจชุมชนก็จะเกิดขึ้นไมํได๎ โดยสมาชิกควรมี 4 รํวม คือ รํวมคิดรํวม
ตัดสินใจ รํวมทํา รํวมรับผิดชอบ
9..ปัจจัยด๎านระเบียบข๎อบังคับ สมาชิกจะต๎องเข๎าใจในความแตกตําง ขอบเขตและ
ข๎อ จํ ากั ด ของกลุํ ม ที่จั ด ตั้ง ขึ้ น หากข๎ อจํ า กัด ไมํอ ยูํ บนพื้ นฐานหรื อความเห็น ชอบจากสมาชิ ก การ
ประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จต่ํา
10..ปัจจัยด๎านปฏิสัมพันธ๑กับภายนอก ธุรกิจชุมชนที่จะประสบผลสําเร็จได๎จะต๎อง
มีความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ๑เชิง บวก และหลีกเลี่ยงความสัมพันธ๑เชิงลบกับภายนอก
หมายถึง การมีความคลํองตัวรู๎วําเมื่อใดควรรํวมมือหรือปฏิเสธภายนอก
จุลศักดิ์ ชาญณรงค๑ (2546).กลําววํา ปัญ หาและปัจจัยที่มีผลตํอความสําเร็จหรือ
ล๎มเหลวของการประกอบการธุรกิจขององค๑กรชุมชน มีดังนี้
1..ด๎านการผลิต มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินค๎าขาดคุณภาพไมํ
ตรงตามมาตรฐาน
2..ด๎านการตลาด เกิดความไมํสมดุลระหวํางปริมาณสินค๎าที่ผลิตได๎ กับปริมาณ
ความต๎องการตลาด ไมํมีตลาดรองรับที่แนํนอน แหลํงที่ตั้งของตลาด หรือการกระจายสินค๎ายังจํากัด
ในพื้นที่
3..ด๎านการเงิน เงินทุนและสินเชื่อมีจํากัด ขาดหลักทรัพย๑ค้ําประกันตามวงเงินที่
สถาบันการเงินกําหนด
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4..ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไมํได๎มาตรฐาน ขาดความนําเชื่อถือใน
ระบบการเงินและบัญชีขององค๑กร
5..ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝีมือแรงงานคํอนข๎างต่ํา
6..ด๎านการบริหารจัดการ ผู๎นําและทีมบริหารองค๑กรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถ
และทักษะในการบริหารจัดการ ทั้งในด๎านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล
7..ด๎ า นการทํ า งานเป็ น กลุํ ม เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ขนาดยํ อ มโดยทั่ ว ไปเป็ น การ
ประกอบการโดยบุคคลหรือเอกชนผู๎เป็นเจ๎าของ ในขณะที่ธุรกิจชุมชนเป็นการดําเนินงานโดยกลุํมหรือ
องค๑กรชุมชน ซึ่งต๎องอาศัยการทํางานเป็นกลุํมเป็นทีม จึงต๎องมีการพัฒนาทักษะการทํางานกลุํ ม
8..ขาดการประสานความรํวมมืออยํางแท๎จริง จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการ
สนับสนุนให๎คนในชุมชนเกิดการเรียนรู๎และเกิดความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการ
9..ขาดการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการรํวมเป็นเจ๎าของและดําเนินกิจกรรม
10..นโยบายของรั ฐ ยั ง ไมํ เ อื้ อ อํ า นวย ทั้ ง ในด๎ า นภาษี สิ น เชื่ อ ตลอดจนระบบ
โครงสร๎างราชการ
9.9 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชนแม๎วําจะเป็นเรื่องคํอนข๎างใหมํในงานพัฒนา แตํกําลังได๎รับความสนใจ
จากหนํวยงานและบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ด๎วยตระหนักดีวําภายใต๎สภาวการณ๑เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
การสํงเสริมให๎ชุมชนทําธุรกิจที่สอดคล๎องกับเงื่อนไขของตนเอง เป็นแนวทางการพัฒนาที่จําเป็นและ
สําคัญอยํางยิ่ง โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ได๎มีการ
ระบุแนวทางการทํางานพัฒนาวําเป็นแบบบูรณาการ กลําวคือ การพยายามประสานการพัฒนาทุก
ด๎านเข๎าด๎วยกัน โดยมีเปูาหมายสําคัญคือการพัฒนาคนหรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือคนเป็นศูนย๑กลางของ
การพัฒนา เพื่อให๎นโยบายดังกลําวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต๎องมีโครงการปฏิบัติรองรับการ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ เป็นแนวทางหนึ่งที่มีเปูาหมายที่จะพัฒนาคน และคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น หมายถึง
การพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เน๎นให๎ชุมชนเข๎ามามีบทบาท
และมีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน พร๎อมกับการพัฒนาด๎านสังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม
และการเมืองการปกครอง โดยกลําวได๎วํา ธุรกิจชุมชน คือ กุญแจสําคัญอีกอันหนึ่ง ที่จะสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจชุมชน แตํการที่จะบรรลุเปูาหมายได๎นั้นต๎องอาศัยการผนึกกําลังของทุกฝุาย
ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ องค๑กรเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการองค๑กรประชาชน และสื่อมวลชน เป็นต๎น
โดยสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของภาคีดังกลําวให๎เกิดการรํวมมือ รํวมปฏิบัติงานด๎วยกัน
ตั้งแตํการรํวมคิด รํวมเรียนรู๎ และรํวมกันทํางานภายใต๎ความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ไมํเป็น
ปฏิปักษ๑ตํอกัน
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10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู๎วิจัยได๎ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องในประเทศและตํางประเทศอยํางรอบด๎านเพื่อ
ต๎องการสังเคราะห๑งานวิจัยและให๎เห็นภาพรวมของการพั ฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยแบํงเป็นหมวดหมูํหลักๆ ได๎แกํ การพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ
แนวทางการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑, การพัฒนาผลิตภัณฑ๑, ศักยภาพในการลงทุน, เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑
และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
ตารางที่ 1 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ที่
หัวข้อหลัก
งานวิจัยในประเทศ
1. การพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ
2. แนวทางการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑
4. ศักยภาพในการลงทุน
5. เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑
6. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
7. ความสําเร็จของกลุํมวิสาหกิจชุมชน
รวมงานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยต่างประเทศ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑
2. เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑
3. การบริโภคผลิตภัณฑ๑
4. การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑
5. การพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ
รวมงานวิจัยต่างประเทศ
รวม

ปีที่วิจัย

จานวนเรื่อง

2550 - 2558
2550 - 2556
2549 - 2556
2551 - 2556
2554 - 2558
2554 - 2557
2551 - 2557

13
4
7
4
4
9
3
45

2007 - 2010
2008 - 2013
2004
1986 - 2014
1994 - 2012

3
5
1
3
3
15
60
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10.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัย ในประเทศ ประกอบด๎วย งานวิจั ยที่เ กี่ยวข๎องกับ การพั ฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการ แนวทางการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ศักยภาพในการลงทุน เศรษฐกิจ
เชิงสร๎างสรรค๑การเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑การบริโภคผลิตภัณฑ๑ รายละเอียดดังนี้
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
นพเกล๎ า ดวงหิ รั ญ ภั ก ดี (2550) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ศั ก ยภาพการดํ า เนิ น การของ
วิสาหกิจชุมชน อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาศักยภาพใน
การดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอปาย จัง หวัดแมํฮํองสอน เปรียบเทียบศักยภาพในการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ผํานการประเมินศักยภาพในระดับดี ปานกลาง และต๎องปรับปรุง และ
ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนที่เป็นอยูํในปัจจุบันของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา คือ ตัวแทนสมาชิก
กลุํมวิสาหกิจชุมชนที่ผํานการอนุมัติขึ้นทะเบียนให๎ดําเนินกิจการอยํางถูกต๎อง และผํานการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตัดยอด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 จํานวนกลุํมละ 3 คน ในอําเภอปาย
จังหวัดแมํฮํองสอน ทั้งหมดจํานวน 46 กลุํม จํานวน 138 ราย เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
คือ แบบสัมภาษณ๑ สถิติที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสูงสุด คําต่ําสุด สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ F-test ทดสอบความแตกตํางระหวํางกลุํม ผลการวิจัยพบวํา สมาชิกกลุํม
วิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ระดับ ไมํมีความแตกตํางทางด๎านเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพการสมรส
แตํ สมาชิ ก กลุํ มวิ สาหกิจ ชุม ชนทั้ ง 3 ระดับ มี ความแตกตํา งอยํ างมีนั ย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .01
ทางด๎านรายได๎ตํอเดือนจากการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกภายในกลุํม การศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบการดําเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลการวิจัยพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 ระดับ
มีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทางด๎านปริมาณเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุํม
และข๎ อมู ลด๎ านศั ก ยภาพในการดํ า เนิน การของกลุํ ม วิ สาหกิ จชุ ม ชนพบวํ า ไมํ มีค วามแตกตํา งกั น
ทางด๎านความตํอเนื่องในการผลิตของกลุํมวิสาหกิจชุมชน จํานวนชนิดสินค๎าและบริการที่ทางกลุํม
วิสาหกิจชุมชนผลิตได๎ การผํานเกณฑ๑การรับรองมาตรฐาน ความสม่ําเสมอของคุณภาพสินค๎าบริการ
ความซ้ํากันของสินค๎าที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตได๎กับสินค๎าของกลุํมอื่นในชุมชนเดียวกันหรือชุมชน
ใกล๎เคียง กลุํมเปูาหมายที่เป็นแหลํงรับซื้อสินค๎า/บริการ ตลาด และการวางแผนการดําเนินงานของ
กลุํมวิสาหกิจชุมชน ปัญหาของสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนที่พบ คือ การขาดความรู๎และเทคโนโลยีที่
จะใช๎ในการผลิต การขาดการมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในกลุํม ความลําบากในการคมนาคมขนสํง
สิ น ค๎ า และบริ ก าร และการขาดตลาดในการรองรั บ ผลผลิ ต ที่ ก ลุํ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทํ า การผลิ ต ได๎
ทางด๎านความต๎องการของสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนต๎องการการให๎ความรู๎
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการ การถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีการผลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ๑
สินค๎าและบริการของกลุํมให๎เป็นที่รู๎จัก และตลาดรองรับสินค๎าและบริการที่กลุํมผลิต
นิยม คําบุญทาและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑ประเภทอาหาร จังหวัดพระ
นครศรี อยุธยา เพื่อการศึกษาสภาพการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานของกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนเกี่ยวกับบริบทวิสาหกิจชุมชนด๎านปัจจัยนําเข๎า ด๎านกระบวนการด๎านผลการดําเนินงาน และ
ด๎านผลกระทบ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปัญ หาและอุปสรรค การดําเนินงานในด๎านการ
จัดการ ด๎านการผลิต ด๎านการเงิน/บัญ ชี และด๎านการตลาด รวมทั้ง ทําการประเมินศักยภาพการ
ดําเนินการวิสาหกิจ ชุม ชนใน 2 สํว น คื อ การประเมิ นกระบวนการและการประเมิน ผลลัพธ๑ การ
ดําเนินงาน โดยจากการศึกษาบริบทการดําเนินงานพบวํา กลุํมวิสาหกิจชุมชนกํอตั้งขึ้นมาด๎วยการ
รวมตั วกันเองของสมาชิกผลิตภั ณฑ๑ที่ผ ลิตใช๎วัตถุ ดิบภายในจัง หวั ดมากกวํา ภายในชุม ชน เงินทุ น
หมุนเวียนได๎มาจากสมาชิกกลุํม สํวนใหญํมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการกลุํม การดําเนินของกลุํม
ได๎ รั บ ความชํ ว ยเหลื อ จากหนํ ว ยงานในท๎ อ งถิ่ น ไมํ ม ากนั ก ในสํ ว นของหนํ ว ยราชการได๎ ใ ห๎ ค วาม
ชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยการให๎ความรู๎ เงินทุนและสํงเสริมการตลาด สํวนของด๎านปัจจัยนําเข๎ามีผลตํอ
การดําเนินงานและการสํงเสริมในระดับมาก และเข๎าหลักเกณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชน เงินทุนหมุนเวียน
ที่ไ ด๎จากสมาชิกในกลุํม แตํที่ไมํเข๎าเกณฑ๑ก็คือ วัตถุดิบที่ใช๎สํวนใหญํไ ด๎มาจากในชุมชน ในด๎านของ
กระบวนการมีความเห็นด๎วยในระดับมาก เชํน ความรํวมมือกันของสมาชิก การบริหารจัดการของ
กรรมการมีความเหมาะสมชัดเจน ด๎านผลการดําเนินงานพบวํา กลุํมมีการพัฒนาตํอเนื่อง ผลิตภัณฑ๑มี
ความเป็นเอกลักษณ๑ที่ยอมรับในจัง หวัด แตํรายได๎ยัง ไมํคํอยแนํ นอนและไมํพอเพียง สําหรับด๎า น
ผลกระทบ ประเด็นในเรื่องของความสามารถในการพึ่ง ตนเองยัง ไมํเข๎าเกณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชน
เพราะกลุํมยังต๎องการการสนับสนุนจากหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะด๎านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ของกลุํม ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจากทั้งหมด 10 กลุํมที่ได๎
ทําการศึกษาพบวํา ผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ดี 6 กลุํม สํวนอีก 4 กลุํมมีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑
ปานกลาง
ทิวา.แก๎วเสริม.(2551).ศึกษาเรื่องปัญหาและความต๎องการการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชนและท๎องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาปัญหาและความต๎องการการ
พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการและผลิตภัณฑ๑ชุมชนและท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ๑ เก็บบันทึกข๎อมูล
ทําการคิดวิเคราะห๑โดยการใช๎ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการศึกษา ผลการวิจัย
พบวําผู๎ประกอบการและผลิตภัณฑ๑ชุมชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 93 คน ร๎อยละ 82.30 สํวน
ใหญํมีอายุอยูํระหวําง 51-60 ปี จํานวน 44 คน ร๎อยละ 38.90 ผลิตภัณฑ๑ได๎รับการคัดสรรในปี 2549
สํวนใหญํอยูํในระดับ 3 ดาว จํานวน 46 ผลิตภัณฑ๑ ร๎อยละ40.70 รองลงมาคือ 4 ดาว จํา นวน 30
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ผลิ ตภั ณฑ๑ ร๎ อยละ 26.50 ประเภทของผลิ ตภั ณฑ๑ ที่นิ ยมผลิต จะเป็ นประเภทอาหาร จํา นวน 38
ผลิตภัณฑ๑ ร๎อยละ 33.60 มีกําลังการผลิตใน 1 ครั้ง น๎อยกวํา1,000 กิโลกรั ม ตํอชิ้น/กลํอง/ถุง /
จํานวน 85 ผลิ ตภัณฑ๑ สถานที่จํ าหนํา ยผลิ ตภัณฑ๑ สํวนใหญํจ ะเป็น ร๎านค๎าของตนเอง จํานวน 61
สถานที่ร๎อยละ 54.00 ในการผลิตมีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ยตํอเดือนน๎อยกวํา 10,000 บาท จํานวน 50
ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ รายได๎ โ ดยเฉลี่ ย ตํ อ เดื อ นประมาณ 1,001-5,000 บาท จํ า นวน 29 ร๎ อ ยละ 25.70
ผู๎ประกอบการสํวนใหญํมีปัญ หาในเรื่องทั กษะการบริหารจัดการกลุํม อยูํในระดับน๎ อยเนื่องจากผู๎
ประกอบมีศักยภาพในการจัดการด๎านการบริหารจัดการกลุํมและเครือขํายทําให๎การบริการจัดการ
กลุํมดําเนินไปด๎วยดี ไมํประสบปัญหา ปั ญ หาในเรื่องของการสร๎างและพัฒนาเครือขํายและความ
ต๎องการให๎มีผู๎แทนจําหนํายทําการตลาดให๎อยูํในระดับปานกลาง ผู๎ประกอบการสํวนใหญํสามารถ
ดําเนินการผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ออกมาจํา หนํายให๎กับผู๎บริโภคโดยประสบปัญหาเพียงเล็กน๎อย
เทํานั้น แตํอยํางไรก็ตามผู๎ประกอบการยังต๎องการคําแนะนําจากเจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ให๎เข๎ามาชํวยในการให๎ คําแนะนําแกํผู๎ประกอบการในเรื่องนี้โดยตรงและผู๎ประกอบการสํวนใหญํ
ต๎องการการชํวยเหลือจากหนํวยงานทางภาครัฐในเรื่องการออกแบบและสร๎างตราสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จัก
มากที่สุด มีจํานวน 55 คน ร๎อยละ 48.67 รองลงมาคือเรื่องความต๎องการสถานที่ จําหนํายผลิตภัณฑ๑
มีจํานวน 30 คน ร๎อยละ 26.54 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ ๆ ให๎มีความหลากหลาย มีจํานวน 15 คน
ร๎อยละ 13.27 การจัดให๎มีการวิจัยและพัฒนาสินค๎าในกลุํม มีจํานวน 11 คน ร๎อยละ 9.73
น้ําฝน ใจดี (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
แขํง ขันของวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวัน ออก มีวัตถุประสงค๑เพื่อการศึกษาการ
จัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก ความเข๎มแข็ง ของวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก วิเคราะห๑หากลยุทธ๑การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการแขํงขันที่เหมาะสมสําหรับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก โดยใช๎วิธีแบบ
ผสมผสานระหวํางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงปริม าณด๎วยการตอบ
แบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง 106 ราย และทําการสัมภาษณ๑เชิง ลึกผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ผลการวิจัย
พบวํา องค๑ประกอบของความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่สําคัญของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารใน
เขตภาคตะวันออก จัดอยูํใน 4 ด๎าน คือ ด๎านระบบบัญชีและการเงิน ด๎านโครงสร๎างการบริหาร ด๎าน
การตลาด และด๎านกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด๎วยความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนที่สําคัญ
จํานวนทั้งสิ้น 11 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ที่มาของทุน การบริหารจัดการทุน การกําหนดเปูาหมายและ
นโยบาย การมีสํวนรํวมของสมาชิกในการบริหารจัดการกลุํม ความสามารถในการสร๎างเครือขํ ายการ
เรียนรู๎ การสร๎างความเชื่อมโยงและเครือขํายกับภายนอกกลุํม การพัฒนาผลิตภัณฑ๑และแปรรูปแบบ
บรรจุภัณฑ๑ การสร๎าง รักษา และขยายความสัมพันธ๑กับลูกค๎า การวางแผนการผลิต ความสามารถ
ด๎านการผลิต และการกําหนดขั้นตอนกระบวนการผลิต ความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนเป็นสิ่งสํา คัญ
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อยํางมากตํอประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพ ซึ่งหากวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาความเข๎ มแข็งของ
วิส าหกิจ ชุม ชนครบทั้ง 4 องค๑ ป ระกอบ จะทํา ให๎วิ สาหกิ จชุ มชนมีก ารจัด การคุ ณ ภาพตามเกณฑ๑
มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ดี ทั้งนี้เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในเชิงแขํงขันของวิสาหกิจ ชุมชน
แปรรูปอาหารให๎มีศักยภาพมากขึ้น อันจะนําไปสูํการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืนผู๎ประกอบการควรพัฒนากลยุทธการจัดการคุณภาพ เพื่อสร๎างเอกลักษณ๑อาหารแปรรูปให๎มี
ศักยภาพการผลิตสูํระดับสากล มุํงเน๎นการพัฒนามาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ๑ของ
วิสาหกิจชุมชนที่เข๎มแข็งให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน สําหรับ กลยุทธ๑การจัดการคุณภาพ วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออกต๎องปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินกลยุทธการแขํงขันของ
กิจการ จากเดิมที่มุํงเน๎นใช๎กลยุทธ๑ความได๎เปรียบจากปัจจัยการผลิตราคาถูกในการแขํงขัน ไปสูํการ
พัฒนากลยุทธ๑ที่มุํงเน๎นการแขํงขันในระดับชาติและระดับโลกมากขึ้น นั่นคือการมุํง เน๎นการสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับลูกค๎า โดยการผลักดันให๎ผลิตภัณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพตรงกับความต๎องการ
ของลูกค๎า และมีความปลอดภัยสามารถแขํงขันได๎ โดยกําหนดเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ๑
การควบคุมคุณภาพการผลิต การควบคุมปริมาณการสูญ เสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และก าร
พัฒนาผู๎ผลิตในชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานของสินค๎าประเภทอาหาร
บางอยํา งตํอ เนื่อ ง และปรับ ปรุง กระบวนการจัด การคุณภาพ โดยการจัด ฝึกอบรมพัฒนาเพิ่ มขี ด
ความสามารถของสมาชิกในกลุํมวิสาหกิจชุมชนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งต๎องอาศัยความรู๎ความเข๎าใจและการ
สํงเสริมผลักดันการดําเนินงาน และความรํวมมือจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องหลากหลายกลุํมในการปรับเปลี่ยน
บทบาท เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิสาหกิจชุมชนของไทยประกอบด๎วย การ
ปรับบทบาทของภาครัฐ การปรับบทบาทของภาคธุรกิจ และการสํงเสริมการพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจ
ปราณี ตันประยูร (2554) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผู๎ประกอบการและ
ความสํา เร็ จของผู๎ ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยํ อมในจั ง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู๎ประกอบการ และความสําเร็จของผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม เพื่อวิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณลักษณะของผู๎ประกอบการ
และเพื่อพยากรณ๑รูปแบบความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบคุณลักษณะของผู๎ประกอบการที่มีผลตํอ
ความสําเร็จของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 400 ราย ผลการศึกษาพบวํา
คุณลักษณะที่ผู๎ประกอบการให๎ความสําคัญ ในระดับมากที่สุด และระดับมาก 3 อันดับแรกคือ การ
ยึดถือในคุณภาพของสินค๎าหรือบริการ ความซื่อสัตย๑ตํ อลูกค๎า และความพึงพอใจของลูกค๎าที่มีตํอ
สินค๎าหรือบริการ ตามลําดับ ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจโดยรวมในระดับ ปานกลาง ผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบ (Factor analysis) ได๎
องค๑ป ระกอบของคุ ณลัก ษณะของผู๎ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอ ม จํ านวน 14
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องค๑ประกอบ ดังนี้ 1) ความมุํงมั่นตั้งใจในการเป็นผู๎ประกอบการ 2) นวัตกรรมและความสามารถด๎าน
การตลาด 3) มนุษยสั มพันธ๑แ ละการติ ดตํอสื่อ สาร 4) การมีเครือขํ าย 5) คุณภาพของสิ นค๎าหรื อ
บริการ 6) โอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมองโลกในแงํดี 8) การบริหารจัดการ 9) ภาวะ
ผู๎นํา 10) ทักษะและความเชี่ยวชาญ 11) ความรับผิดชอบ 12) ระบบงาน 13) สุขภาพ และ 14)
จริยธรรมทางธุรกิจ สํวนผลการวิเคราะห๑ เพื่อหาสมการพยากรณ๑โดยวิธีสเต็พไวสรีเกรสชั่น พบวํา
องค๑ประกอบของคุณลักษณะของผู๎ประกอบการสามารถพยากรณ๑ความสําเร็จของผู๎ ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยรวมได๎ร๎อยละ 55.7
พรผกา อังกูรสุทธิพันธ๑ (2554) ศึกษาเรื่อง การสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุ มชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ตํ าบลมหาสวัส ดิ์ อําเภอพุท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาถึง การสร๎างองค๑การแหํง การเรียนรู๎ในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ผู๎ศึกษาใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสังเกต และการสัมภาษณ๑ระดับลึกกับผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก
จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวํา การสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
จากปัจจัยภายในกลุํม ได๎แกํ การมีประธานและที่ปรึกษากลุํมที่มีศักยภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ
และการพัฒนากลุํมให๎ประสบความสําเร็จด๎วยการพึ่งพาตนเอง โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎ซึ่งกันและ
กัน ฝึกปฏิบัติรํวมกัน การสํงเสริมการเรียนรู๎โดยการศึกษาดูง าน และการเข๎ารํวมอบรม สํง ผลให๎
สมาชิกภายในกลุํมมีความรู๎เพื่อพัฒนาการทํางานมากขึ้น รวมทั้ง การทํางานเป็นทีมเป็นสิ่ง ที่ชํวย
ผลักดันให๎งานดําเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และราบรื่น เกิดเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎อยําง
แท๎ จริ ง นอกจากนี้ วิ สาหกิจ ชุม ชนเกษตรกรรมมหาสวัส ดิ์ มี การสร๎ างเครื อขํ ายระหวํา งกลุํ มเพื่ อ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารทางด๎านผลิตภัณฑ๑ การตลาด และสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องของการสร๎าง
รายได๎ให๎กับสมาชิกเพื่อเป็นรายได๎เสริม โดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํภายในชุมชนเป็นหลัก
อุสา สุทธิสาคร (2554) ศึกษาเรื่อง การเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ด๎า น
วิสาหกิจชุ มชนของชุ มชนบ๎านรํองกํ อ ตํ าบลโพธิ์ ใหญํอํ าเภอวารินชํา ราบ จัง หวัดอุ บลราชธานี มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ ด๎านวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ๎าน
รํองกํอ ที่นําไปสูํความสําเร็จในการดํา เนินงาน และเพื่อรวบรวมองค๑ความรู๎ด๎านกระบวนการเรียนรู๎
และการจัดการความรู๎ด๎านวิสาหกิจชุมชนในการนําไปประยุกต๑ใช๎กับชุมชนอื่น ขอบเขตของการวิจัย
เป็นการศึกษาในชุมชนหมูํบ๎านรํองกํอ ตําบลโพธิ์ใหญํอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
125 ครัวเรือน โดยศึกษาในระหวํางเดือน มกราคม- มิถุนายน 2554 วิธีการที่ใช๎ในการศึกษาเป็นการ
ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสัมภาษณ๑กลุํม
และการสังเกตในชุมชน โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ๑คณะกรรมการหมูํบ๎านและผู๎รู๎ในชุมชน ผู๎ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในชุมชน คนในชุมชนที่มี
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รายได๎จากการรับจ๎างในวิสาหกิจชุมชนและการสัมภาษณ๑ผู๎ใช๎สินค๎าในชุมชน จํานวนรวมทั้งสิ้น 25 คน
ผลการวิจัยพบวํา ชุมชนบ๎านรํองกํอมีกระบวนการเรียนรู๎ และการจัดการความรู๎ที่ทําให๎วิสา หกิจ
ชุมชนประสบความสําเร็จดังนี้ 1) ผู๎นําชุมชนมีการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ (experiential learning)
และใช๎ความรู๎ ฝังลึก (tacit knowledge) ที่มีอยูํผสมผสานกัน เป็นจุดเริ่ มต๎นนําไปสูํการทําวิสาหกิจ
ชุมชน 2) มีกระบวนการเรียนรู๎ กลุํม (collective learning) ของคนในชุมชน โดยการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการตัดสินใจและไตรํตรองรํวมกันในการทําวิสาหกิจ 3) ชุมชนมีการ
จัดการความรู๎ ด๎วยการแสวงหาความรู๎ ยกระดับและพัฒนาความรู๎เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ให๎มีคุณภาพ
โดยมีรูปแบบการจัดการความรู๎ หลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาดูงาน การจ๎างผู๎ มีความรู๎มาสอน การ
ทดลอง และการสอบถามคุณภาพผลิตภั ณฑ๑จากผู๎นําสินค๎าไปใช๎ เป็นต๎น 4) ชุมชนมีกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง (learning by practice) 5) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู๎และการ
จัดการความรู๎ที่วางอยูํบนรากฐานของการคิดแบบผู๎ประกอบการผสมผสานกับแนวคิ ดแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดแบบผู๎ประกอบการ ได๎แกํ การมีนวัตกรรม กล๎าตัดสินใจ กล๎าเสี่ยง มีความมุํงมั่น ทํา
ให๎ชุมชนสามารถขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนได๎อยํางประสบความสําเร็จ สํวนแนวคิดแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให๎ชุมชนให๎ความสําคัญกับวิถีชีวิตของชุมชน มีความเอื้ออาทรตํอกั นไมํใช๎ตัวเงินเป็นเรื่อง
ใหญํ หรือหวังกําไรมากกวําความอยูํดีมีสุข และความชํวยเหลือกันของคนในชุมชน งานวิจัยยังพบวํา
ชุมชนมีทุนทางสังคม เป็นปัจจัยสําคัญที่เอื้อตํอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํความรู๎เดิมที่มีอยูํ
ในชุมชน ความสามัคคี ความซื่อสัตย๑ ไว๎วางใจกัน ของคนในชุมชน ผู๎นําชุมชนมีวิสัยทัศน๑มีทรัพยากร
บุค คลที่เ ป็น ผู๎รู๎ ผู๎ ที่เ ป็น แบบอยํา งด๎า นความซื่ อสั ตย๑ ความเสี ยสละในชุ มชน ทํา ให๎ ง านของชุม ชน
เดินหน๎าตํอไปได๎อยํางประสบความสําเร็จ
สิทธิชัย ธรรมเสนํห๑ (2555) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู๎ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมประเภทกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรีกับขีดความสามารถอันพึง
ประสงค๑ของผู๎รับบริการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมรรถนะ หรือขีดความสามารถที่มี
อยูํจริง และขีดความสามารถที่พึงประสงค๑ของผู๎ประกอบการกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรี
อันเป็นที่พึงประสงค๑ของผู๎รับบริการ การกําหนดตัวแปร โดยการให๎ตัวแปรต๎น เป็นคุณลักษณะสํวน
บุคคลของผู๎ประกอบการ และตัวแปรตาม เป็นขีดความสามารถของผู๎ประกอบการ ประชากรที่ใช๎ใน
การศึกษามี 2 กลุํม คือ ผู๎ประกอบการสถานบริการสปาในจัง หวัดชลบุรี จํานวน 12 คน และลูกค๎า
ของสถานประกอบการสปาจํานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลจะเป็นแบบสอบถามขีด
ความสามารถที่ ใ ห๎ ผู๎ ป ระกอบการประเมิ น ตั ว เอง และขี ด ความสามารถที่ พึ ง ประสงค๑ จ ะใช๎
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวความคิดเห็นของลูกค๎าตํอขีดความสามารถของผู๎ประกอบการสถาน
บริ การสปา การวิเ คราะห๑ ข๎ อมู ลใช๎ สถิ ติ คํ าเฉลี่ ย คํ าร๎ อ ยละ และคํา เบี่ย งเบนมาตรฐานและการ
บรรยายข๎อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและสรุปเป็นภาพรวมของขีดความสามารถที่พึงประสงค๑
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ของผู๎ประกอบสถานบริการสปาในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่พึงประสงค๑ของผู๎รับบริการ ผลการศึกษา
พบวํ า ผู๎ ป ระกอบการเพศหญิ ง มี ขี ด ความสามารถมากกวํ า เพศชายเล็ ก น๎ อ ย โดยสํ ว นใหญํ
ผู๎ประกอบการที่มีอายุระหวําง 51-60 ปี มีขีดความสามารถมากที่สุด ผู๎มีประสบการณ๑ในธุรกิจสปาต่ํา
กวํา 1 ปี มีขีดความสามารถมากที่สุด และผู๎มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นมีขีดความสามารถ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาขีดความสามารถหลักรายด๎าน พบวํา ผู๎ประกอบการมีความรู๎เกี่ยวกับการ
จัดการความสะอาด การใช๎เครื่องมือและผลิตภัณฑ๑ มีจรรยาบรรณในอาชีพ และทักษะการบริการเป็น
อยํางดี ลูกค๎าประทับใจในคุณสมบัติด๎านทักษะการบริการมากที่สุด และลูกค๎าประทับใจคุณสมบัติ
ด๎ า นความซื่ อ สั ต ย๑ ตํ อ ลู ก น๎ อ ยที่ สุ ด ขี ด ความสามารถทั่ ว ไปรายด๎ า น พบวํ า ผู๎ ป ระกอบการมี
ความสามารถในการจั ด การ ความสามารถในการฝึ ก อบรมพนั ก งานเป็ น อยํ า งดี แตํ ยั ง ขาด
ความสามารถด๎านการตลาด การสื่อสาร การใช๎คอมพิวเตอร๑ และการสร๎างเครือขําย ในภาพรวมแล๎ว
สมรรถนะ หรือขีดความสามารถของผู๎ประกอบการมีความใกล๎เคียงกั บขีดความสามารถที่พึงประสงค๑
จากความคิดเห็ นของลูกค๎าข๎อเสนอแนะเกี่ยวกั บเนื้อหาการประกอบธุรกิจสปานั้น นอกจากการ
บริการจะต๎องดี ยังต๎องคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการบริการ จากการศึกษาพบวํา
ลูกค๎าคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยมาก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งอ๎างอิ งที่ดีในการปรับปรุงกิจการ
ของผู๎ประกอบการและสปาเป็นธุรกิจที่กําลังเป็นที่นิยมของผู๎บริโภค จากกระแสการรักสุขภาพมากขึ้น
ของประชาชน แตํในอนาคตอาจจะมีธุรกิจบางอยํางที่จะมาตอบสนองความต๎องการรักสุขภาพของ
ประชาชนแทนธุรกิจสปาได๎ ดังนั้น สิ่งที่จะเพิ่มอํานาจในการแขํงขัน ให๎กับกิจการ สปาในอนาคตคือ
การปรั บ ตั ว ให๎ ทั น สมั ย เชํ น การคิ ด ค๎ น รู ป แบบการให๎ บ ริ ก ารใหมํ ๆ การคิ ด ค๎ น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ ๆ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑ที่ทําจากสมุนไพร ผู๎ประกอบการควรมีความรู๎ด๎านสมุนไพรเป็นอยํางดี มีการ
จัดการด๎านผลิตภัณฑ๑สมุนไพร มีระบบการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑กํอนําไปบริการแกํลูกค๎า เป็นการสร๎าง
คุณภาพชองการบริการ เพื่อทําให๎กิจการมีความมั่นคงอยํางยั่งยืน
พนิดา สัตโยภาส,.บุญชนิต.วิงวอน และบุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ศึกษา
เรื่อง ศักยภาพผู๎ประกอบการและนวัตกรรมองค๑การที่มีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในเขตภาคเหนือตอนบน การวิจัยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาระดับ
ความคิ ด เห็ น ด๎ า นศั ก ยภาพผู๎ ป ระกอบการ นวั ต กรรมองค๑ ก ารและความสามารถในการแขํ ง ขั น
ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอความสามารถทางการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเป็น
การวิจัยเชิง สํารวจ ประชากรคือผู๎ป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในเขตจัง หวั ด
ลําปางลําพูน เชี ยงใหมํจํานวน 268 รายสุํมตัว อยํางแบบงําย สถิติเชิง พรรณนาเพื่อหาคําร๎อยละ
คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห๑ด๎วยสมการโครงสร๎าง ผลการวิจัย พบวํา
ผู๎ประกอบการทั้งสามจังหวัด สํวนเป็นเพศชายและหญิงใกล๎เคียงกัน อายุเฉลี่ยประมาณ 30-45 ปีมาก
ที่สุดสถานภาพสํวนใหญํสมรส การศึกษาสํวนใหญํในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ธุรกิจบริการมากที่สุด
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เวลาในการดําเนินธุรกิจ10-15 ปีเงินลงทุนสํวนใหญํเป็นเงินสํวนของผู๎เป็นเจ๎าของและกู๎จากสถาบัน
การเงินมากที่สุด ดําเนินธุ รกิจในระดับคงที่ความคิดเห็นด๎านศักยภาพผู๎ประกอบการระดับมากที่สุด
ด๎านนวัตกรรมองค๑การระดับปานกลาง และด๎านความสามารถทางการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมระดับมาก ผลสมการโครงสร๎างพบวําศักยภาพผู๎ประกอบการและนวัตกรรมองค๑การมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ๎อมตํอความสามารถทางการแขํงขัน รองลงมาศักยภาพผู๎ประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงตํอความสามารถทางการแขํงขัน ลําดับสุดท๎ายนวัตกรรมองค๑การมีอิทธิพลทั้งทางตรง
ตํอความสามารถทางการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ทิ ช ากร เกษรบั ว และ อรวิ ริ ย า นามสวั ส ดิ์ .(2556).ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นา
ศักยภาพกลุํมสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑สูํวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม กรณีศึกษา กลุํม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล๎วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการ 2)
พัฒนาชํองทางการทําการตลาด และ 3).พัฒนารูปแบบบรรจุภัณ ฑ๑ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนแปรรู
อาหารจากกล๎วย เพื่อให๎กลุํมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล๎วยสามารถเข๎าสูํวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมได๎ การวิจัยครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใช๎ประชากร
2 กลุํม ประกอบด๎วย 1) กลุํมผู๎ประกอบการ จํานวน 17 คน 2).กลุํมตัวแทนจําหนําย 10 คน.และ
กลุํ ม ตัว อยํา ง.1.กลุํ ม ได๎แ กํ กลุํ ม ผู๎บ ริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ๑ ของวิส าหกิ จ ชุ มชนแปรรูป อาหารจากกล๎ ว ย
จํ า นวน 385 คน โดยการสุํ ม ตั ว อยํ า งแบบไมํ ท ราบประชากร เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ได๎ แ กํ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา.1).ด๎านการบริหารจัดการ พบวํา กลุํมมีการกําหนดวั ตถุประสงค๑และ
นโยบายในการทํางาน มีการแบํงหน๎าที่กันทํางาน มีการลงบัญชีรายรับ-รายจําย มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเป็นรายปี รวมทั้งมีการจํายเงินปันผลให๎แกํสมาชิกทุกสิ้นปี โดยการเข๎าเป็นสมาชิกของกลุํม
ไมํมีการกําหนดคุณสมบัติแนํนอนของสมาชิก สมาชิกสามารถเข๎า -ออกกลุํมได๎ตลอดเวลา 2).ด๎านการ
ชํองทางการจัดจําหนําย พบวํา ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมฯ ไมํมีปัญหาในด๎านการจําหนําย แตํมีปัญหาหลัก
อยูํ 2 ประการคือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ของกลุํมมีคูํแขํงขันเป็นจํานวนมาก และยังขาดในเรื่องรายละเอียดที่
สําคัญในบรรจุภัณฑ๑ ทางผู๎วิจัยจึงได๎ทําการออกแบบผลิตภัณฑ๑เพื่อสร๎างความแตกตํางให๎กับสินค๎าเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันในตลาด นอกจากนี้ยังได๎มีการเสนอแนะให๎ผู๎ประกอบการเปลี่ยนจากการ
ทําตลาดเชิงรับ เป็นการผลิตตามคําสั่งซื้อ เนื่องจากสินค๎าของกลุํมฯ มีความคลํองตัวในการจําหนําย
ดังนั้นถ๎าเปลี่ยนมาเป็นผลิตตามคําสั่งซื้อจะทําให๎ลดความเสี่ยงในเรื่องการทําตลาดลงได๎ 3).ด๎านบรรจุ
ภัณ ฑ๑ . พบวํา ผู๎ บ ริ โภคไมํ มี ปัญ หาเกี่ ย วกั บ บรรจุภั ณ ฑ๑ แ บบเดิ ม ผู๎ บ ริโ ภคให๎ ความสํ า คัญ ตํ อ ความ
ปลอดภัยในการรับประทานเพียงอยํางเดียว สําหรับกลุํมวิสาหกิจชุมชน ต๎องการที่จะปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ๑ใหมํเนื่องจากบรรจุภัณฑ๑แบบเดิมไมํแสดงความเป็นเอกลักษณ๑ของกลุํม ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทํารูปแบบ
บรรจุภัณฑ๑เป็นต๎นแบบจํานวน 6 แบบ และนําแบบดัง กลําวไปสอบถามยังสมาชิกในกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน จึงได๎แบบบรรจุภัณฑ๑ที่มีการพัฒนาที่ดีที่สุดจํานวน 1 แบบ
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วรางคณา อดิ ศ รประเสริ ฐ .(2557).แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการตลาด
สําหรับผู๎ประกอบการสตรีในชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดยํอมผลิตภัณฑ๑กระดาษสา.การวิจัยเรื่อง
นี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ๑กระดาษสา พฤติกรรม และแนวโน๎ม
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑กระดาษสาของผู๎บริโภค รวมทั้งศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานด๎าน
การตลาดในปัจจุบันของผู๎ประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาดยํอมผลิตภัณฑ๑กระดาษสา เพื่อนําข๎อมูลที่
ได๎ไปกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ๑กระดาษสาให๎กับผู๎ประกอบการ
สตรีฯ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยนี้แบํง เป็น 2 กลุํม คือ ผู๎บริ โภคที่เคยซื้ อผลิตภัณฑ๑กระดาษสา
จํานวน 400 คน และ ผู๎ประกอบการสตรีในชุ มชนอํา เภอสั นกําแพง จั ง หวัดเชียงใหมํที่ป ระกอบ
วิส าหกิ จ ขนาดยํ อ มผลิ ต ภัณ ฑ๑ กระดาษสา จํา นวน 15 ราย ผลการวิจั ย พบวํ า วิ สาหกิจ ของ
ผู๎ประกอบการธุรกิจกระดาษสาสํวนใหญํเริ่มมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยใช๎เงินทุนสํว นตัว
ในการดําเนินธุรกิจ และการประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑กระดาษสาถือวําเป็นอาชีพหลักของ
ผู๎ประกอบการในชุมชน ในการดําเนินการผลิตมีทั้งการใช๎คนงานประจํา และจ๎างเป็นรายชิ้น ปัญหา
และอุ ป สรรคในการทํ า ตลาดคือ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ก ระดาษสาของผู๎ ป ระกอบการแตํ ล ะรายมี ลั ก ษณะที่
คล๎ายคลึงกั น ไมํมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ๑ และไมํมีตราสินค๎าเป็นของตนเอง นอกจากนั้ น
ผลิตภัณฑ๑กระดาษสาถือเป็นสินค๎าหัตถกรรม เป็นงานฝีมือ จึงเป็นการยากที่จะควบคุมมาตรฐานใน
การผลิตแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ๑กระดาษสาด๎านผลิตภัณฑ๑ ควรเน๎น
การพัฒนารูปแบบ ลวดลายให๎มีเอกลักษณ๑ และที่สําคัญ ควรจะมุํง เน๎นการสร๎างตราสินค๎า ดัง นั้น
ผู๎ประกอบการจึงควรคํานึงถึงความต๎องการของผู๎บริโภค โดยผลิตผลิตภัณฑ๑ที่เป็นที่นิยมให๎มีความ
แปลกใหมํ โดยอาจจะเน๎นถึงความหลากหลายของสีสันรวมทั้งลวดลาย และรูปแบบ ในขณะเดียวกัน
ก็ต๎องเน๎นการนําไปใช๎งานได๎จริงตามความต๎องการด๎วย อาจจะมีการนําวัสดุจากธรรมชาติ เชํนใบไม๎
กลีบดอกไม๎ มาชํวยในการตกแตํง และเพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎บริโภค ผู๎ประกอบการควรเน๎นการ
ตอกย้ําถึงคุณภาพของปอสา ซึ่งถือวําเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวํามีคุณสมบัติที่เบา เหนียว และฉีก
ขาดยาก นอกจากนี้ควรจะมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให๎มีมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความ
เรียบร๎อยของผลิตภัณฑ๑ที่พร๎อมนําลงบรรจุภัณฑ๑และนําไปจําหนํายตํอไป
สุธีรา อะทะวงษา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของการเป็นผู๎ประกอบการ
และลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยํอม
ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ๑โครงสร๎างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ
ของการเป็ นผู๎ ประกอบการ และลั กษณะของสถานประกอบการที่สํ ง ผลตํ อการเจริญ เติ บโตของ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยํ อ มในประเทศไทยดํ า เนิ น การเก็ บ แบบสอบถามกั บ ตั ว อยํ าง
ผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจํานวน 752 ราย วิเคราะห๑ตัวแบบสมการโครงสร๎าง
โดยใช๎โปรแกรม LISREL Version 8.72 ผลการวิจัยพบวํา ตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกตํอตัวแปร
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ผลกลํ า วคื อ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู๎ ป ระกอบการมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงตํ อ ลั ก ษณะของสถาน
ประกอบการ และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ๎ อ มตํ อ การเจริ ญ เติ บ โตผํ า นลั ก ษณะของสถานประกอบการ
นอกจากนั้นยังพบวําลักษณะของสถานประกอบการ มีอิ ทธิพลทางตรงตํ อการเจริญ เติบ โตโดยมี
ลักษณะของสถานประกอบการที่สําคัญ ได๎แกํ องค๑การมีการทํางานเชิง รุก กลยุทธ๑การตลาด และ
นวัตกรรมองค๑การ แสดงให๎เห็นวํายิ่งผู๎ ประกอบการมีคุณลักษณะของการเป็นผู๎ประกอบการมากขึ้น
เทําใดยํอมสํงผลให๎การทํางานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดียิ่ง ขึ้น กํอให๎เกิดการพัฒนาผล
ประกอบการและความเจริญเติบโตในที่สุด
สุนิษา กลิ่นขจร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุํม
ผลิตภั ณฑ๑ลูก ประคบสมุน ไพรบ๎ านเขานาใน ตํ าบลต๎ นยวน อํา เภอพนม จั ง หวัด สุราษฏร๑ธ านี มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาบริบทชุมชนและกลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิตภัณฑ๑ลูกประคบสมุนไพร ศึกษา
ปัญ หาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิตภัณฑ๑ลูกประคบสมุนไพร และค๎นหายุทธศาสตร๑การ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบวํา บริบทชุมชนและกลุํมลูกประคบสมุนไพร กํอตั้งขึ้น
ในปี 2543 ปัจจุบันมีสมาชิก 58 คน หลักเกณฑ๑การรับสมาชิกเป็น การเปิดรับสมัครสมาชิกเปิดปีละ
ครั้ง การบริหารกลุํม มีการประชุมปีละ 3 ครั้ง การประชาสัมพันธ๑กลุํมเข๎ารํวมสัมมนากับหนํวย
ราชการ รํวมกิจกรรมวันสตรีสากล สํงผลิตภัณฑ๑ประกวดและจําหนํายในงานเทศกาลตําง ๆในระดับ
อํา เภอ จัง หวัด และนํ าผลิ ตภั ณ ฑ๑ไ ปสาธิ ตตามเทศกาลหรื อ หนํ ว ยงานที่ข อมาการสนับ สนุน จาก
หนํวยงานตําง ๆ เงิน SML ของหมูํบ๎าน ได๎รับการสนับสนุนเงินกู๎ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยี ตําบลต๎นยวน และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม ปัญหาการดําเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร สมาชิกมาประชุมไมํตรงตํอเวลา
และ ไมํพร๎อมเพรียงกัน บางครั้งก็ขาดการประชุม เนื่องจากต๎องประกอบอาชีพประจําวัน วัตถุดิบมีไมํ
เพียงพอในการผลิต ทําให๎ให๎การผลิตลูกประคบไมํเพียงพอตํอความต๎องการของตลาด และสมุนไพร
อยูํไ กลจากแหลํงผลิต ขาดเครื่องมือในการผลิตที่ทันสมัย การแปรรูปไมํผํานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑
ชุมชน (มผช.) และไมํผํานการอาหารและยา (อย.) ขาดการดูแลชํวยเหลือจากภาครัฐและไมํตํอเนื่อง
ขาดงบประมาณ และยุ ท ธศาสตร๑ การพั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ส าหกิ จชุ ม ชน กลุํ ม ผลิ ต ภัณ ฑ๑ ลูก ประคบ
สมุนไพร พบวํา ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงรุก ขยายตลาดในผลิตภัณฑ๑เดิม ขยายตลาดในผลิตภัณฑ๑ใหมํ
บริห ารจั ดการรวบรวมวั ตถุดิ บในชุมชน บริหารจั ดการหาชํองทางจําหนํา ยผลิ ตภัณ ฑ๑ ขอรับ การ
สนั บสนุน จากหนํ วยงานในการประสานงานกับ กลุํม อื่ น ประเด็ น ยุท ธศาสตร๑ เชิ ง แก๎ ไ ข เชื่อ มโยง
เครือขํายการผลิต สํงเสริมชุมชนให๎มีการปลูกสมุนไพรมากขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงปูองกัน พัฒนา
คุณภาพการผลิตที่ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลโรงงาน ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงวิกฤตเพิ่ม
เครื่องจักรที่ทันสมัย การสํงเสริมการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ๑
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
อิราวัฒน๑ ชมระกา และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการ
เครือขํายการตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน โดยการรํวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ และองค๑กร
ท๎องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ๑ มี วัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาสภาพตลาด สภาพปัญหา การประสานงานความ
รํวมมือในการรวมกลุํมกันดําเนินธุรกิจระหวํางกลุํมวิสาหกิจุชมชน ผู๎รํวมค๎า และหนํวยงานราชการที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชน และเพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการเครือขํายการตลาดผลิตภัณฑ๑
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ๑ ผลการวิจัยพบวํา สถานภาพ ศักยภาพของกลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชนโดยรวมกลุํม
ตั ว อยํ า งมี ก ารประสานความรํ ว มมื อ ระหวํ า งกลุํ ม เครื อ ขํ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ชุ ม ชน และระหวํ า งกลุํ ม
ผู๎ประกอบการร๎านค๎า รวมไปถึงนายหน๎า ตัวแทนจําหนํายอยํางทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในภาคเหนือ
และภาคตํางๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานทางราชการที่
เกี่ยวข๎อง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเป็นอยํางดี ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเครือขํายการตลาดผลิตภัณฑ๑
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ๑ เป็นไปในลักษณะของการประสานความรํวมมือทางการตลาด การจัดแสดง
สินค๎า การออกร๎านจําหนํายสินค๎า รวมไปถึงการแจ๎งขําวสารทางการตลาดให๎กับกลุํมเครือขํายได๎
ทราบอยํางทั่วถึง สภาพปัญหาและความต๎องการโดยภาพรวมของกลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชนที่คล๎ายๆกัน
คือ การขาดผู๎สื บทอดภู มิปั ญญา สมาชิก ของกลุํ มสํ วนใหญํเ ป็ นกลุํม ผู๎สู ง อายุ ขาดแนวคิ ดในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และต๎องการขยายตลาดและชํองทางสูํตลาดตํางประเทศ รูปแบบการ
จัดการเครือขํายผลิตภัณฑ๑ชุมชนเดิมกลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชนมีการเชื่อมโยงเครือขํายอยูํบ๎างแล๎ว แตํยังไมํ
ขยายวงกว๎างมากนัก หลังจากมีการศึกษาวิจัยพบวํา เครือขํายการตลาดได๎ขยายวงกว๎างขึ้น โดยได๎มี
การนําองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการมาประยุกต๑ใช๎ กับการจัดการเครือขําย การตลาดทําให๎เกิดการ
พัฒนาจากเดิม ได๎แกํ การพัฒนาความรู๎ด๎านการตลาด ระบบการแจ๎งข๎อมูลขํายสารการตลาด การ
ประสานความรํวมมือระหวํางกัน และกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีเพิ่มมากขึ้น โดยการอาศัยเป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ การปรึกษาหารือระหวํางกัน และรํวมกับองค๑กรเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเครือขําย ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลําวสํงผลให๎กลุํมและเครือขํายได๎รับการพัฒนาเกือบทุกด๎าน
ยอดขายสูงขึ้น และมีกําไรมากขึ้นกวําการดําเนินงานในรอบปีที่ผํานมา
วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล (2551) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการถํายทอดความรู๎เพื่ อ
สํง เสริมการเรียนรู๎ทางการตลาดของกลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชน ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการถํายทอด
ความรู๎ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎เรื่องการตลาดได๎ดี คือ รูปแบบการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมที่
จะชํวยเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ไ ด๎ ดี คือ การศึกษาดูง าน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากกลุํม
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน สถานที่ในการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ของกลุํมผลิตภัณฑ๑ชุมชน คือ ในชุมชน
เพราะเป็นสถานที่ที่ผู๎เรียนมีความสะดวก สํวนชํวงเวลาที่ต๎องการในการเรียนรู๎ คือ ฤดูกาลนอกเหนือ
ฤดูกาลทํานา การฝึกอบรมควรมีการติดตามผลอยํางตํอเนื่องโดยจัดพี่เลี้ยงที่ให๎คําปรึกษาประจํากลุํม
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ควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่อํานงํายเข๎าใจงํายที่สามารถนํามาอํานทําความเข๎าใจได๎ด๎วย
ตนเองในภายหลัง ไมํควรให๎ผู๎เรียนใช๎การเขียนและการอํานมากเกินไป
จักรพล ตั้งสุทธิธรรม (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้ง
และบทบาทของ ศูนย๑เ ศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ใ นเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จั ง หวั ด
เชียงใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งศูนย๑เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
ในเทศบาลตํ า บลสุ เ ทพ อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหมํ จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของศู น ย๑
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา
เทศบาลตําบลสุเทพมีความพร๎อมในการจัดตั้งศูนย๑ฯ เนื่องจากเป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี
ความเข๎มแข็ง มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ และใกล๎ชิดกับคนในชุมชน ด๎านพื้นที่ในการจัดตั้ง
ศูนย๑ฯ ควรเป็นพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ ซึ่ง มีการคมนาคมที่สะดวก ในสํวนของ
งบประมาณที่จะใช๎ในการดําเนินงานของศูนย๑ฯ ควรจะได๎รับการจัดสรรจากงบประมาณของรัฐบาล
งบประมาณจากเงินรายได๎ของเทศบาลตําบลสุเทพ และขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในการ
ดําเนินงานของศูนย๑ฯ ควรให๎เทศบาลตําบลสุเทพเป็นผู๎รับผิดชอบหลัก โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล
ในลักษณะของภาคีเครือขําย เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ทั้ง ภาคเอกชน ภาครัฐ กลุํมผู๎นํา
ชุมชน ตัวแทนผู๎ประกอบการ กลุํมอาชีพ ประชาชน รวมถึงพระสงฆ๑ในพื้นที่ และมีภารกิจที่สําคัญ คือ
การเป็นศูนย๑ประสานงานหรือศูนย๑ประชาสัมพันธ๑ให๎ข๎อมูลตํางๆ แกํผู๎เกี่ยวข๎องหรือผู๎รับบริการของ
ศูนย๑ฯ ได๎แกํ ผู๎ประกอบการ องค๑กรภาคธุรกิจตํางๆ หนํวยงานภาครัฐ องค๑กรภาคการศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจด๎านเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ สําหรับบทบาทของศูนย๑ฯ ที่สําคัญ ได๎แกํ สํงเสริมให๎มีการ
นําภูมิปั ญญาและวัฒนธรรมท๎ องถิ่น ที่มีอยูํม าสร๎า งมูลคํา เพิ่มให๎ แกํสิน ค๎าหรือ บริการ จัดกิ จกรรม
สํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการพัฒนาสินค๎าหรือบริการ เป็นศูนย๑ประสานงานเครือขํายที่
ดําเนินงานด๎านเศรษฐกิจสร๎ างสรรค๑ให๎เกิดการบูรณาการรํวมกัน บํมเพาะหรือสํงเสริมอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑ และบูรณาการทุกภาคสํวนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลสุเทพให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจที่
จะสร๎างชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง และสร๎างประโยชน๑ให๎เกิดขึ้นได๎ในเชิงสร๎างสรรค๑
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุ ทิศ สังขรัตน๑ (2556) ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1)
เพื่อศึกษาสภาวการณ๑ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบงขลา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เอื้ออํานวยตํอผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยทางการเทคโนโลยี ปัจจัยทาง
นิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการดําเนินงาน ในด๎านปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ ปัญหาด๎านการตลาด ด๎านบัญ ชีและการเงิน ด๎านการผลิต ด๎านการใช๎
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เทคโนโลยี สารสนเทศ ด๎ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ๑ และด๎ า นต๎ น ทุ น การผลิ ต โดยแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ทั้ง ในด๎านการให๎ความรู๎ การพัฒนาทัก ษะด๎านตํางๆ การ
สนับสนุนด๎านการตลาด และการกําหนดระเบียบตํางๆเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุชีรา ปลั่งประเสริฐ (2549) ศึก ษาเรื่อง ขีดความสามารถและแนวทางการ
พัฒนา การตลาดของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ๑ประเภทผลิตภัณฑ๑ส มุนไพร ใน 4 จัง หวัดของ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางการ
ตลาดของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ในปัจจุบัน (ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร) ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ในประเด็นเกี่ยวกับปัญ หาและกลยุทธ๑ การตลาดในปัจจุบัน 2) เพื่อ
ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎บริโภค ที่ได๎รับจากการใช๎สินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑
(ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ (ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร) ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคสํวนใหญํมีความต๎องการที่จะใช๎ผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรจํานวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.5 และไมํต๎องการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร จํานวน 79 คน
คิด เป็ นร๎ อ ยละ 39.5 ของกลุํ ม ตัว อยํ างที่ ทํา การสํา รวจเพื่ อเก็ บรวบรวมข๎อ มูล พบวํ า ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของกลุํมผู๎ผลิตด๎านเศรษฐกิจ มีปัญ หาในด๎านการไมํสามารถเพิ่มปริมาณ
สินค๎าให๎มากขึ้นได๎เนื่องจากมีข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ ผู๎บริโภคมีความต๎องการบรรจุภัณฑ๑ที่มีรูปแบบ
ที่สวยงาม
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2552) ศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ๑ของตกแตํง
บ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ออกแบบตกแตํง บ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ เพื่อเป็นการ
พัฒนารูป แบบลวดลายของตกแตํ ง บ๎า นจากวั สดุเ หลือ ใช๎ ให๎ ผู๎ผลิ ตได๎ นํา รูปแบบไปประยุ กต๑ใ ช๎ใ ห๎
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑ของตน และเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ๑ ใหมํให๎กับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของ
ตกแตํ ง บ๎า นจากวั สดุ เ หลื อใช๎ ในรูป แบบใหมํ ผลการวิจั ย พบวํา ความต๎ องการด๎า นรู ป แบบของ
ผลิตภัณฑ๑ของตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ ผู๎ผลิตและผู๎สนใจสินค๎าต๎องการให๎ ใช๎กระดาษเหลือใช๎เป็น
วัสดุหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ของตกแตํง บ๎าน การออกแบบลวดลายตกแตํง ของตกแตํงบ๎าน
ประเภทรูปภาพ ควรเป็นดอกไม๎ กรอบรูปควรเป็นลายดอกไม๎ ผลการประเมิน ความพึง พอใจตํ อ
ผลงานผลิตภัณฑ๑ของตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ที่ผู๎วิจัยออกแบบได๎แกํ รูปภาพ กรอบรูป กลํองใสํ
กระดาษชําระ และกลํองอเนกประสงค๑ พบวําผู๎ผลิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ผู๎สนใจสินค๎าหรือ
ประชาชนทั่วไปสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความสนใจโดยรวมของผู๎ผลิตและผู๎สนใจ
อยูํในระดับมากที่สุด
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ขจรศักดิ์ วงศ๑วิราช และอัจฉราภรณ๑ มลวงศ๑ (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรสูํมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของกลุํมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ๎านแมํทะ อําเภอ
แมํทะ จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของกลุํมวิสาหกิจชุมชนนวดแผน
ไทยบ๎านแมํทะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํม 2) เพื่อค๎นหารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํม
วิสาหกิจชุม ชนนวดแผนไทยบ๎ านแมํ ทะ ตามาตรฐานชุมชน (มผช.) ผลการวิจั ยพบวํ า จากการ
วิเคราะห๑ศักยภาพของกลุํมในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ กลุํมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ๎านแมํทะ มี
ความรํวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุํงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อเข๎าสูํ
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน สํวนรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ พบวํา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน
ให๎ เ ป็ น ไปตามาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ชุ ม ชนหรื อ มผช.นั้ น สมาชิ ก กลุํ ม ต๎ อ งมี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจและ
ความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนเป็นปัจจัยหลัก และมีกระบวนการเลือกสรรผลิตภัณฑ๑
ที่เหมาะสมแกํการพัฒนาโดยการมีสํวนรํวมและยอมรับของสมาชิกกลุํม ประกอบกับการดําเนินการ
เพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จ ะต๎ อ งสอดคล๎ อ งกั บ เกณฑ๑ ม าตรฐานโดยมี ก ารตรวจสอบการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ๑ในทุกขั้นตอน
จุรีวรรณ จันพลา และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑
ผ๎าทอไทยทรงดําเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อ 1)
ศึกษาการสร๎างเอกลักษณ๑และการสื่อความหมายของลวดลายผ๎าไทยทรงดําในอําเภอบางเลนและ
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาและสังเคราะห๑แนวคิดการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ๑
ผ๎าทอไทยทรงดํา 3) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
และ 4) ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําที่ได๎พัฒนาขึ้นโดยศึกษาการรับรู๎เอกลักษณ๑
และการรับรู๎ความหมายของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย ผลการวิจัยพบวํา 1) ผ๎าทอและเครื่องแตํงกาย
ของชาวไทยทรงดําถือเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของกลุํมชาติพันธุ๑ไทยทรงดํา ที่มีเอกลักษณ๑ในการใช๎ผ๎าสี
ดําในการนุํงหํมทั้งในชีวิตประจําวันและในการประกอบพิธีกรรม จนเป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํนของชาว
ไทยทรงดํา โดยชาวไทยทรงดํ านิย มใช๎ผ๎า พื้นสี ดํา ทอขึ้ นอยํ างงํายๆ มี สีสั นและลวดลายบ๎ าง โดย
ลวดลายของผ๎าทอไทยทรงดําที่ปรากฏบนผืนผ๎าสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ คํานิ ยม
ความผูกพัน ตลอดจนความเป็นมาของวัฒนธรรม หรือเหตุการณ๑ที่สําคัญ ๆทางประวัติศาสตร๑ของ
ท๎องถิ่นที่มีความสําคัญตํอวิถีการดํารงชีวิต จึงทําให๎ผู๎ทอผ๎าเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําสิ่งเหลํานั้น มา
ถํายทอดเป็นลวดลายบนผ๎าทอไทยทรงดํา ซึ่ง จากการศึกษาลวดลายผ๎าไทยทรงดํา พบวําลวดลาย
ตํางๆ ได๎สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีบางลวดลายได๎คิดค๎นมาใหมํ และมีการปรับประยุกต๑เพื่อให๎
เข๎ากับสมัยปัจจุบันมากขึ้นแบํงได๎ 3 ประเภทคือ ลายพืช ลายสัตว๑ และลายผสมอื่นๆ ในสํวนของการ
สื่อความหมายในการใช๎สีในการทอผ๎าและประดับตกแตํงของชาวไทยทรงดํา ซึ่งแตํละสีมีความหมาย
แตกตํางกัน โดยเฉพาะสีครามเข๎มหรือสีดําซึ่งเป็นสีหลักของผืนผ๎าและการใช๎งานของชาวไทยทรงดํา
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โดยสื่อความหมายวําเกิดจากการเก็บกดที่ต๎องพลัดพรากจากบ๎านเกิดเมืองนอนมาเป็นชนกลุํมน๎อยใน
ประเทศไทย 2) การศึกษาและสังเคราะห๑แนวคิดการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดํา
พบวําในการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดํานั้น อันดับแรกผู๎ออกแบบต๎องคํานึงถึง
หลักการออกแบบโดยทั่วไปที่สําคัญคือ ประโยชน๑ใช๎สอย (Function) ซึ่งต๎องพิจารณาทั้งในสํวนของ
ประโยชน๑ใช๎สอยด๎านจิตใจ (Psychological Function) โดยการทําให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายเกิดความ
พึงพอใจหรือถูกใจ เชํน การมีลวดลายสีสันที่สะดุดตานําสนใจ มีมูลคํามากกวําราคาที่ตั้งไว๎ และดูดีมี
ระดั บ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ๑ แ สดงภาพพจน๑ ข องความมี ฐ านะ .และประโยชน๑ ใ ช๎ ส อยทางกายภาพ.
(Practical.Function) ซึ่งเป็นประโยชน๑ใช๎สอยโดยตรงตํอผู๎ใช๎ สามารถจับต๎องใช๎งานได๎ตามที่กําหนด
ไว๎ อี ก สํ ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ นั ก ออกแบบจะต๎ อ งคํ า นึ ง ถึ ง คื อ การคงเอกลั ก ษณ๑ แ ละการสื่ อ
ความหมายของลวดลายและสีสันตํางๆ ตามความเชื่อของชาวไทยทรงดํา เนื่องจากลายผ๎าไทยทรงดํา
มีลายตํางๆ ไมํมาก และมีการใช๎สีสันที่จํากัด การออกแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําจึ งต๎องมี
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการคงเอกลักษณ๑ของชาวไทยทรงดําและความ
แตกตํางของวัฒนธรรมความเชื่อของแตํละพื้นที่ๆ ที่มีความแตกตํางกัน ดัง นั้นผู๎ออกแบบจึง ควรมี
การศึกษาในเรื่องรายละเอียดของลวดลายแตํละลายวํามีความเป็นมาอยํางไร มีความเชื่ออยํางไรสื่อ
ความหมายวําอยํางไร และใช๎ในโอกาสใดทั้งนี้เพื่อปูองกันปัญหาในเรื่องของการนําลวดลายที่ใช๎ใน
โอกาสตํางกัน เชํน งานมงคล และงานอวมงคล มาอยูํในผลิตภัณฑ๑ชิ้นเดียวกัน 3) ผลการศึกษาความ
ต๎องการผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดําของกลุํมลูกค๎าเปูาหมายใน 5 พื้นที่ พบวํากลุํมลูกค๎าเปูาหมายสํวน
ใหญํเห็นวําผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดําสํวนใหญํมีปัญหาดังนี้ (1) สถานที่จําหนํายอยูํหํางไกล(2) มี
สินค๎ามีให๎เลือกน๎อยชนิด (3) รูปแบบ/รูปทรงไมํทันสมัย (4) ประโยชน๑ใช๎สอยที่มีน๎อย (5) ราคาไมํ
เหมาะสม และ (6) ดูแลรักษายาก โดยกลุํมลูกค๎าเปูาหมายสํวนใหญํ มีความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ทอไทยทรงดําในภาพรวมในระดับมาก และมีความต๎องการผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําสูงสุด 5
ลําดับแรกได๎แกํ 1) หมอนอิง 2) กลํองทิชชู 3) กระเป๋าสตรี 4) เสื้อ 5) กางเกง ในสํวนของระดับราคา
ของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดําที่กลุํมลูกค๎าเปูาหมายต๎องการมากที่สุดคือ 201 -300 บาทตํอชิ้น 4)
ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําที่ได๎พัฒนาขึ้นโดยศึกษาการรับรู๎เอกลักษณ๑และ
การรับรู๎ความหมายของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย และการตรวจสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทย
ทรงดําโดยผู๎เชี่ยวชาญ ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ดังนี้ 1) หมอนอิง โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่มีความเหมาะสมมากที่สุ ดคือ หมอนอิงแบบที่ 1
และแบบที่ 2 โดยเป็นรูปแบบที่ทั้งกลุํมลูกค๎าเปูาหมายและผู๎เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจมากที่สุด อีกทั้ง
ยังมีมีลวดลายและสีสันที่ยังคงรักษาเอกลักษณ๑ของชาวไทยทรงดําได๎ดี ซึ่งเน๎นผลิตภัณฑ๑ที่มีสีน้ําเงิน
ขาว และดํา 2) กลํองทิชชู โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ กลํองทิชชูแบบที่ 1
แบบที่ 3 และแบบที่ 4 โดยกลํองทิชชูแบบที่ 1 นั้นผู๎เชี่ยวชาญมีความเห็นวํามีรูปรํางที่คํอนข๎างแปลก
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ตานําสนใจ สํวนแบบที่ 3 แม๎วํารูปรํางจะคํอนข๎างธรรมดา เป็นแบบเดิมๆ ที่มีอยูํทั่วไป แตํเป็นรูปแบบ
ที่กลุํมลูกค๎าเปูาหมายให๎ความสนใจมากที่สุด ในสํวนของแบบที่ 4 นั้นมีลักษณะเดํนคือลวดลายและ
สีสันแสดงออกถึงความเป็นไทยทรงดําได๎ดี 3) กระเป๋าสตรี ในสํวนของกระเป๋าสตรีนั้นกลุํมลูก ค๎า
เปู า หมายมี ค วามพึ ง พอใจในกระเป๋ า สตรี แ บบที่ 2 และแบบที่ 3 มากที่ สุ ด ซึ่ ง ก็ ส อดคล๎ อ งกั บ
ผู๎เชี่ยวชาญที่มีความเห็นวําเป็นรูปแบบที่มีรูปทรงดูดี สวยงาม และดูเหมาะสม จัดลวดลายและสีสัน
ได๎กลมกลืน เหมาะสมดีมาก ดู แล๎วนําใช๎ มีความเป็นไทยทรงดําอยูํครบถ๎วน
ปรี ดารั ตน๑ รั ต นาคม (2554) ศึก ษาเรื่อ ง การศึ ก ษาและพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ๑
สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ๑เพื่อสํง เสริมอาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษารูปทรงสบูํ
สมุนไพรแปรรูปและรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูป จากการศึกษาดังกลําวนําไปสูํแนวทางการ
พัฒนารูปทรงสบูํสมุนไพรแปรรูปและรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูป โดยใช๎วิจัยเชิงพรรณนา
โดยทําการเก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ จากลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง คือ กลุํมสมุนไพรจันทร๑หอม เพื่อ
นําข๎อมูลดังกลําวเป็นแนวคิดในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ๑ เพื่อ
สํง เสริมอาชีพชุมชน ผลการวิจั ยพบวํา 1) ด๎านรูปทรงสบูํสมุนไพรแปรรูป ทางกลุํมได๎รูปทรงใหมํ
สําหรับสบูํสมุนไพรแปรรูปซึ่งเป็นรูปทรงใหมํสําหรับกลุํม โดยเป็นรูปทรงที่ได๎แนวคิดในการออกแบบ
จากรูปทรงเลขาคณิตและรูปทรงจากธรรมชาติ ในการออกแบบให๎มีรูปทรงก๎อนสบูํสมุนไพรแปรรูปมี
ทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อให๎ดึงดูดความสนใจแกํผู๎บริโภคในการเลือกซื้อ รวมถึงสามารถนําเป็นของฝากได๎อีก
ทางหนึ่ง 2) ด๎านรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูป ทางกลุํมได๎รูปแบบใหมํสําหรับบรรจุภัณฑ๑สบูํ
สมุนไพรแปรรูปซึ่งเป็นรูปแบบใหมํสําหรับกลุํม ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกันทางกลุํมโดยการ
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ๑ สบูํสมุนไพรแปรรูปในครั้ง นี้นั้นผู๎วิจัยได๎ ออกแบบจาก 2 แนวคิด คื อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูปแบบชิ้นเดียวและรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรรูปแบบชุด
เพื่อให๎เป็นทางเลือกแกํผู๎บริโภคในการเลือกซื้อมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปร
รูปแบบชุดนั้นสามารถนําผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ของทางกลุํมมาจัดใสํตามความเหมาะสมได๎ ซึ่งบรรจุภัณฑ๑
ทั้ง 2 แบบ ที่มีการออกแบบใหมํนี้สามารถนําเป็นของฝากได๎
กษมาพร พวงประยงค๑ และนพพร จันทร๑นําชู (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑ จังหวั ดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอระดับการพัฒนาและศึกษาแนวทางารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุํมการแปรรูปและ
ผลิต ภัณ ฑ๑ จั งหวัดสมุท รสงคราม กลุํ มตัว อยํ างเป็น สมาชิก วิสาหกิ จชุม ชน จัง หวั ดสมุ ทรสงคราม
จํานวน 280 คน และผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในการสนทนากลุํม จํานวน 8 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา
ปัจจัยสํวนบุคคล ซึ่งประกอบด๎ว ย อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกตํางกันมีแนวทางาร
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยการสนับสนุนจาก
ภายนอก ปัจจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น และปัจจัยการบริหารองค๑กร สามารถทํานายแนวทางการพัฒนา
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วิสาหกิจชุมชนรํวมกันได๎ร๎อยละ 76.70 และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวําควรสร๎างผลิตภัณฑ๑ให๎มี
ความแตกตําง สร๎างการเรียนรู๎ให๎คนในชุมชน และเป็นแหลํง เรียนรู๎ให๎คนในชุมชน และเป็นแหลํง
เรียนรู๎ให๎คนนอกชุมชน แล๎วนํามาพัฒนาและประยุกต๑ใช๎กับกลุํมของตนพัฒนาชํองทางข๎อมูลขําวสาร
โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ข๎อมูลระหวํางกลุํม
มนัน ยา นั ทสารและคณะ (2556) ศึ กษาเรื่อง การถํายทอดเทคโนโลยี การ
พัฒนาบรรจุภั ณฑ๑สํา หรับปลาร๎า ของกลุํมวิ สาหกิ จชุมชนปลาร๎า บ๎ านหนองลํา ม อํา เภอเชียงยื น
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑
สํ า หรั บ ปลาร๎ า เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ ห๎ ต รงกั บ ความต๎ อ งการของกลุํ ม ผู๎ บ ริ โ ภคได๎ อ ยํ า ง
เหมาะสม 2) เพื่อให๎กลุํมวิสาหกิจชุมชนปลาร๎าบ๎านหนองลําม ได๎ต๎นแบบบรรจุภัณฑ๑สําหรับปลาร๎าที่มี
เอกลักษณ๑ แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของชุมชน สามารถนําไปใช๎เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ๑ของกลุํมได๎มาก
ขึ้น ผลการวิจัยพบวํา หลังจากการฝึกอบรมได๎มีการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมโครงการการถํายทอดการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑สําหรับปลาร๎า ของกลุํมวิสาหกิจชุมชนปลาร๎า
บ๎านหนองลําม อําเภอเชียงยื น จัง หวัดมหาสารคาม หลัง จากเก็บ ข๎อมูลความพึง พอใจแล๎วนํามา
วิเคราะห๑ผลได๎ดังนี้ ผู๎ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในด๎านกระบวนการ ขั้นตอนการให๎บริการ
เขํน การติดตํอเชิญอบรม การประสานงานกับกลุํมผู๎รับการอบรม และการให๎ข๎อมูลด๎านการจัดอบรม
การดูแลและการท างานอยํางมีขั้นตอนเป็นระบบ เป็นต๎น โดยมีคําเฉลี่ย 4.90 สํวนข๎อมูลเพื่อการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ผู๎ ป ระเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากในทุ ก หั ว ข๎ อ คื อ การนํ า ความรู๎ ไ ปใช๎
ประโยชน๑ เชํนใช๎ในการพัฒนาอาชีพ ใช๎ประกอบอาชีพ หรือในชีวิตประจําวัน มีคําเฉลี่ย 4.65 ใน
หัวข๎อ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร มีคําเฉลี่ย 4.69 ความเหมาะสมของวิทยากร ความรู๎
ความสามารถ เทคนิคการสอน วิธีการอธิบาย การสอน มี คําเฉลี่ย 4.62 ระยะเวลาในการอบรม
จํานวนวันที่จัดการอบรม มีคําเฉลี่ย 4.58 สํวนในหัวข๎อชํวงระยะเวลาในการจัดการอบรม ชํวงวัน
เดือน ฤดูการที่จัดการอบรม และความคุ๎มคําเมื่อเทียบกับเวลาและค๎าใช๎จําย ประโยชน๑ของการจัด
อบรมที่ได๎รับมากกวําเวลาและคําใช๎จํายที่เสียไป มีคําเฉลี่ย 4.79 และ 4.67 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม พบวํา ผู๎เข๎ารํวมรับการอบรมประเมินแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคําเฉลี่ย
4.69 หรือคิดเป็นร๎อยละ 93.8
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพในการลงทุน
พรรณทิพย๑.อินมํวง.(2551).ศึกษาเรื่อง.การวิเคราะห๑ต๎นทุนและผลตอบแทน
การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรของสวนพฤกษาศาสตร๑ภาคตะวันออก ศู นย๑ศึกษาพัฒนาเขาหินซ๎อน อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวํา ผลตอบแทนการลงทุน โดยใช๎อัตราสํวนลดเทํากับ 7% พบวํา
โครงการมีมูลคําปัจจุบันสุทธิเทํากับ 2,197,390 บาท อัตรําวนผลตอบแทนประโยชน๑ตํอต๎นทุนเทํากับ
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1.01:1 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทํากับ 25.96% ตํอปีแสดงวําทําการลงทุนในโครงการนี้
เพราะให๎ผลตอบแทนที่คุ๎มคํา
จิรพร มหาอินทร๑ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานและสํงเสริม
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ผ๎าและเครื่องแตํงกาย จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ผ๎า
และเครื่องแตํงกาย จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อหาวิธีการสํง เสริมศักยภาพขอลกลุํมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าและเครื่องแตํงกาย จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาการดําเนินงานของกลุํม
ผู๎ประกอบการกลุํมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ผ๎าและเครื่องแตํงกาย จังหวัดปทุมธานี สํวนใหญํเกิดจาก
ผู๎ประกอบการไมํมีความรู๎ความชํานาญในการบริหารจัดการ การผลิตยังคงยึดภูมิปัญญาท๎องถิ่นแตํมี
การประยุกต๑เทคโนโลยีสมัยใหมํบ๎าง เพื่อพัฒนารูปแบบและเป็นการเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ๑ ภาครัฐ
ขาดการสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากกลุํมไมํมีรูปแบบการบริหารกลุํมหรือการทํางานกลุํม
เต็มรูปแบบสํงผลให๎การสนับสนุนจากภาครัฐมีน๎อย นอกจากนี้ผู๎นํากลุํมมักบริหารงานเพียงลําพัง
เนื่องจากไมํมีความรู๎ความชํานาญในด๎านการบริหารจัดการ สํวนปัจจัยที่สํงผลให๎กลุํม
ณัฐรดา วงษ๑นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎
เครือขํายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู๎เครือขํายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวํา สภาพปัจจุบันของการจัดการ
ความรู๎เครือขํายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ คือ มีกระบวนการเรียนรู๎เทําทันสื่อ โดยวิธีแสวงหา
ความรู๎ซึ่ งเป็นการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู๎ และการเรียนรู๎ร ะหวํ างปฏิบั ติ ปัญ หาการจั ดการความรู๎ใ น
ภาพรวมอยูํระดับปานกลาง โดยหัวข๎อความรู๎ที่ต๎องการมากที่สุด คือ รู๎เทําทันสื่อและการพัฒนาการ
ผลิตสื่อสร๎างสรรค๑ รูปแบบการจัดการความรู๎เครือขํายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ประกอบด๎วย
1) องค๑ป ระกอบการจัด การความรู๎ ได๎แ กํ วิสั ย ทัศ น๑ค วามรู๎ ที มจั ดการความรู๎ วัฒ นธรรมองค๑ ก ร
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ตํ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ การมี สํ ว นรํ ว ม เทคโนโลยี แ ละเครื อ ขํ า ยความรู๎
2) กระบวนการจัดการความรู๎ ได๎แกํ การเตรียมความพร๎อม การพัฒนาทีม การกําหนดความรู๎ การ
แสวงหาความรู๎ การพั ฒนาความรู๎ การใช๎ ค วามรู๎ การประเมิ นความรู๎ และการกระจายความรู๎
3) แผนปฏิบัติการจัดการความรู๎ ได๎แกํ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง ผล
การทดลองใช๎ พบวํา นักเรียนกบุํมทดลองมีคะแนนหลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจตํอกระบวนการเรียนรู๎เทําทันสื่อ และพฤติกรรมรู๎เทํา
ทันสื่อในภาพรวมอยูํมนระดับมาก ความสามารถในการจัดการความรู๎ในการจัดการความรู๎ในภาพรวม
อยูํในระดับมาก ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด
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วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด๎านการ
จั ด การลู ก ค๎ า สั ม พั น ธ๑ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ ความภั ก ดี ตํ อ แบรนด๑ เ ทสโก๎ โ ลตั ส ของผู๎ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและความแตกตํ า งทางด๎ า น
ประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษาสถานภาพ รายได๎ และอาชีพที่มีอิทธิพลตํอความภักดีของ
ผู๎บริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผู๎บริโภคในเขตกรุง เทพมหานคร 2) ศึกษาความแตกตํางทาง
พฤติกรรมผู๎บริโภคที่มีอิทธิ พลตํอความภักดีของผู๎บริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผู๎บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตํอความภักดีของผู๎บริโภค
ตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑ที่
มีอิทธิพลตํอ ความภักดีของผู๎บริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎ โลตัส ของผู๎บริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสถานภาพที่แตกตํางกันของผู๎บริโภคมีความ
แตกตํางกันตํอความภักดีของผู๎บริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ปัจจัยด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการเทสโก๎
โลตัส ในด๎านความถี่มีการเข๎าใช๎บริการจํานวนคําใช๎จํายในแตํละครั้งที่ใช๎บริการเหตุผลหรือสาเหตุที่
เลือกใช๎บริการ รวมทั้งผู๎ที่มีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการและจุดเดํนของการเป็นแบรนด๑เทสโก๎โลตัส
ตํอความภักดีของผู๎บริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตั ส ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านสินค๎าและ
บริการ และด๎านการสํงเสริมกิจกรรมทางการตลาด มีความแตกตํางกันตํอความภักดีของผู๎บริโภคตํอ
แบรนด๑เทสโก๎โลตัส ปัจจัยด๎านการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑ในด๎านของฐานข๎อมูลลูกค๎า การเก็บรักษา
ลูกค๎าเกํา เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาดมีความแตกตํางกัน ตํอความภักดีของผู๎บริโภคตํอแบ
รนด๑เทสโก๎โลตัส ดังนั้นผู๎ประกอบธุรกิจ ผู๎บริหาร ผู๎จัดการ และพนักงานที่ทํางานในอุตสาหกรรม
ห๎างสรรพสินค๎า ค๎าปลีกขนาดใหญํควรมุํงเน๎นในด๎านสินค๎า บริการและการจัดทําโปรชั่น อีกทั้งควรมุํง
ดําเนินการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑อยํางสม่ําเสมอ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ณัฐ ชลเทพ (2554) ศึกษาเรื่อง การประยุกต๑แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดยํอมในจังหวัดเชียงใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ไปปฏิบัติทางธุรกิจของผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดยํอมใน
จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา 1).ในการดําเนินธุรกิจสร๎างสรรค๑นั้นมาจากความชอบสํวนตัวของ
ผู๎ประกอบการเป็นหลัก ประกอบกับการสั่งสมความรู๎ความสามารถที่ถนัด และเห็นวําการนําแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มาประยุกต๑ใช๎จะสามารถชํวยเพิ่มมูลคําของสินค๎าได๎ และทําให๎สินค๎ามีเอกลักษณ๑
ที่โดดเดํน 2).ด๎านองค๑ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑พบวํา ผู๎ประกอบธุรกิจทั้ง 4 ราย มี
ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญาเป็นองค๑ประกอบหลักของแตํละ
ธุรกิจ และใช๎วัฒนธรรม การสั่งสมความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค๑ประกอบเสริม เพราะเป็น
องค๑ประกอบรํวมที่มีคุณลักษณะที่ มีคุณคําหายาก ทดแทนได๎ยาก และลอกเลียนแบบได๎ยาก เพื่อ
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สร๎างสินค๎าสร๎างสรรค๑ที่มีมูลคําเพิ่มได๎และยัง กํอให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจได๎ใน
ระยะยาว3)ด๎านผลลัพธ๑ทางธุรกิจ พบวําผู๎ประกอบการมี ความพึง พอใจในยอดขายของสินค๎า และ
สิน ค๎ าของธุ ร กิ จมี เ อกลั ก ษณ๑ โ ดดเดํน และเป็น ผู๎ เ ข๎า สูํ ตลาดเป็ น รายแรก สํว นปัญ หาที่พ บในการ
ประยุกต๑ใช๎แนวคิดคือ การขาดแคลนคนงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของธุรกิจ สําหรับแนวทางการ
ดําเนินงานในอนาคตนั้น ผู๎ประกอบการแตํละรายจะสร๎างสรรค๑ สินค๎าใหมํๆ ออกสูํตลาดเสมอเพื่อ
ตอบสนองให๎ทันตํอความต๎องการของลูกค๎า
นรินทร๑ สังข๑รักษา และสมชาย ลักขณานุรักษ๑ (2555).ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ภาคี เ ครื อ ขํ า ยอยํ า งยั่ ง ยื น ในจั ง หวั ด ราชบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาการให๎ คุ ณ คํ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ การทํองเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจสร๎า งสรรค๑ 2).พัฒนารูปแบบการจั ดการการ
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต๎นแบบ 3) ศึกษาการเทียบเคียงชุมชนที่จัดการการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ประสบความสําเร็จและล๎มเหลว 4) ศึกษาแนวทางการจัดการการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 หํวง 2
เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมแบบภาคีเครือขํายอยํางยั่งยืน
5) ศึ ก ษาการกํ า หนดเส๎ น ทางการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด ราชบุรี ผลการวิ จั ย พบวํ า
1) การให๎คุณคําของศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทํองเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของนักทํองเที่ยว
และผู๎ เกี่ ยวข๎อ งกั บการทํ องเที่ ยวอยูํ ในระดับ มาก 2).การพัฒ นารูป แบบการจั ดการทํอ งเที่ย วเชิ ง
วั ฒ นธรรมต๎ น แบบ.ได๎ รู ป แบบที่ มี ชื่ อ วํ า .RATCHABURI.Model.ได๎ แ กํ R-Research.(การวิ จั ย การ
ทํองเที่ยว).A-Action.Learning.(การเรียนรู๎จากแหลํง เรียนรู๎) T-Technology (การใช๎เทคโนโลยี)
C-Community of Practice (ชุมชนนักปฎิบัติ) H-Horizontal (องค๑กรแนวราบและเครือขําย)
A-Awareness (ความตระหนักรู๎) B-Best Practice (การปฎิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) U-Universal (การทํองเที่ยวสูํสากล) R-Responsibility (ความรับผิดชอบตํอ
ชุมชน) I-Identity (การสร๎างอัตลักษณ๑ที่โดดเดํน) 3) ผลการเทียบเคียงปัจจัยแหํงความสําเร็จ ได๎แกํ
บวรบ๎าน วัดโรงเรียนในการมีสํวนรํวมมีผู๎นําเข๎มแข็งสมาชิกรํวมมือโครงสร๎างองค๑กร เทคโนโลยีความรู๎
ทักษะ/ความสามารถการจัดการวัฒนธรรมองค๑กร สํวนปัจจัยแหํงความล๎มเหลว ได๎แกํ ความอิจฉา.
ความขัดแย๎งกันของสมาชิกและชุมชน 5) เส๎นทางการทํองเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของจัง หวัดราชบุรี
ประกอบด๎วย 4 รูปแบบคือ เส๎นทางครึ่งวันหนึ่งวันแบบเช๎าไปเย็นกลับ (นิยมมากที่ สุด) แบบค๎างคืน
และแบบสองวันสองคืน กําหนดเส๎นทางอูํอารยธรรมและไหว๎พระ วิถีชีวิตชาติพันธุ๑ตัวตนคนราชบุรี
เริ่มจากวัดคงคารามจนสุดท๎ายเมืองโบราณ และจิปาถะภัณฑ๑สถานบ๎านคูบัว
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นันทวัลย๑ มิตรประทาน วงศ๑บุตร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
OTOP ประเภทผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า ด๎วยแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ จังหวัดเชียงใหมํ โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎ผู๎ผลิตสินค๎า OTOP ประเภทผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า ให๎มี
ความสามารถในการแขํงขันเป็นการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และขยายโอกาสทางธุรกิจ 2) เพื่อเพิ่ม
มูล คํ า และสร๎ า งความเข๎ มแข็ ง ให๎กั บ ผู๎ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณฑ๑ ชุ ม ชนประเภทผ๎ า และผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จากผ๎ า 3)
สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํเข๎าสูํตลาดด๎วยแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 4) เพื่อสนุบสนุนการใช๎วัตถุดิบ
ภายในประเทศ และมุํงเน๎นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เป็นอัตลักษณ๑สอดคล๎องกับศักยภาพและวิถี
ชีวิต เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ ผลการวิจัยพบวํา การดําเนินโครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
OTOP ประเภทผ๎า ด๎วยแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ ด๎านวิทยาศาสตร๑เทคโรโลยีและนวัตกรรม เพื่ อแก๎ปัญหา
การลอกเลียนแบบหรือการทําตามที่ไมํได๎เกิดจากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ของกลุํมผ๎าและผลิตภัณฑ๑
แปรรูปของกลุํมวิสาหกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหมํ เป็นการปรับทัศนคติ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแขํงขัน อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มของรายได๎ให๎กับกลุํมสินค๎าผ๎าทอพื้น เมืองของจังหวัดเชียงใหมํ
เพื่อสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เข๎าสูํตลาดด๎วยการใช๎แนวคิดเศรษฐกิจเชิง สร๎างสรรค๑มุํง เน๎นการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่เป็นอัตลักษณ๑ สอดคล๎องกับศักยภาพและวิถีชีวิต เพื่อโอกาสในการขยาย
ธุรกิจเป็นการแก๎ไขปัญหาที่ถูกจุด คือลดปัญหาการผลิตสินค๎าที่ซ้ํากันหรือลอกเลียนแบบกัน
ศศิพร ตํายคํา และนรินทร๑ สังข๑รักษา (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษา
ข๎อมูลพื้นฐานและความต๎องการจําเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่ อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดราชบุรี 2) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี 3) ทดลองใช๎รูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจัง หวัดราชบุรี
4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี
ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎ประกอบการมีความคาดหวังสูงกวําสภาพความเป็นจริงอยํางมี นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี ได๎รูปแบบชื่อ LADBUAKHAO Model มี 10 องค๑ประกอบ ได๎แกํ การเรียนรู๎ (L = Learning)
การสะสมข๎อมูล (A = Accumulating Data) การออกแบบและความแตกตําง (D = Design and
Difference) การระดมสมอง (B = Brainstorming) ความมีประโยชน๑ (U = Utility) การใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (A = Appropriate Technology) การจัดการความรู๎ (K = Knowledge
Management) ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (H = Homogeneous) การยอมรับผลิตภัณฑ๑ (A =
Approved Product) และองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ (O = Organization Learning) และผํานการ
รับรองรูปแบบ 3) ผลการทดลองใช๎รูปแบบกับกลุํมทดลองมี ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎หลังการทดลองสูง
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กวํากํอนการทดลอง อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สํวนการประเมินผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑
และการสร๎างมูลคําเพิ่มมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับดี สํวนความคิดเห็นของผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตํอ
การประเมินการปฏิบัติการอยูํในระดับมาก และผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถนําทรัพยากร
ท๎องถิ่น เอกลักษณ๑ท๎องถิ่น และภูมิปัญญาท๎องถิ่นนํามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํที่เพิ่มรายได๎
ให๎ แ กํ วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน 4) การประเมิ น และปรั บปรุ ง รู ป แบบ พบวํ า ผู๎ บริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจตํ อ
ผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบในระดับมาก สํวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตํอรูปแบบทุกด๎านในระดับมาก
และการถอดบทเรียนผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได๎นําเอาวิธีการเพิ่มมู ลคําผลิตภัณฑ๑ตามรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจัง หวัดราชบุรี ไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑หรือการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สุภมาส ศรีวิบูลย๑ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาดที่สํงผลตํอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชํแข็ง ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ที่สํง ผลตํอการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชํแข็งของผู๎บริโภค 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอการเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชํแข็งของผู๎บริโภค 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัย
ทางกรตลาดที่มีอิทธิพลตํอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชํแข็งพร๎อมประทานในกรุงเทพมหานคร อยูํ
ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณารายด๎านพบวํ า ด๎ านชํองทางการจัด จําหนํายมากที่สุ ด และการศึ กษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชํแข็ง พร๎อมรับประทานของคนกรุง เทพพบวํา สํวนใหญํมี
เหตุผลในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชํแข็ง คือ ต๎องการความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสํวนใหญํซื้อสําเร็จรูปแชํ
แข็งจาก Convenience Store หรือร๎านสะดวกซื้อและอาหารที่ซื้อสํวนใหญํเป็นอาหารคาว จําพวก
อาหารฝรั่งเป็นอาหารมื้อเช๎า ผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออาหารแชํแข็งสําเร็จรูป คือ ตัวเอง โดย
เฉลี่ยมีความถี่ในการซื้อ 2 ครั้งตํอสัปดาห๑ มีคําใช๎จํายในการซื้ออาหารแชํแข็ง 51 – 100 บาทตํอครั้ง
ทัศ นา หงษ๑ม า (2553) ศึ กษาเรื่ อง ปัจ จัย สํ วนประสมทางการตลาดที่มี ตํ อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาระดับความสําคัญ ของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการ
เลือกซื้อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีของผู๎บริโภค 3) ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภค 4) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติก รรมการเลื อกซื้อ สิน ค๎ า OTOP ที่ผ ลิต โดยกลุํม วิส าหกิจ ชุม ชนเกาะเกร็ ด จัง หวั ดนนทบุ รี
ผลการวิจั ย พบวํา เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได๎ ตํอ เฉลี่ ยตํ อ เดื อน ของผู๎ บ ริ โ ภค
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มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมด๎านประเภทของสินค๎า OTOP ในการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดย
กลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได๎ตํอเดือนของผู๎บริโภค มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมด๎านวัตถุประสงค๑ ในการเลือกซื้อสินค๎า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ๑ ราคา การจัดจําหนําย มีผลตํอพฤติกรรมด๎านประเภทของสินค๎า
OTOP ในการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ การจัดจําหนําย และการสํงเสริม
การตลาด มีผลตํอพฤติกรรมด๎านวัตถุประสงค๑ ในการเลือกซื้ อสินค๎า OTOP ที่ผลิตโดยกลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
พรพักตร๑ แย๎มผกา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรไทยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลตําบลอ๎อมน๎อย อําเภอกระทุํมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรไทยของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลตําบลอ๎อมน๎อย อําเภอกระทุํมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบวํา.ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความเข๎าใจวํา.1).ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมีผลข๎างเคียงน๎อยกวําผลิตภัณฑ๑เคมี
และมี ค วามเข๎ า ใจวํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ส มุ น ไพรจะต๎ อ งใช๎ เ ป็ น จํ า นวนมาก ทํ า ให๎ สิ้ น เปลื อ งคํ า ใช๎ จํ า ย
2) สมุนไพรที่แปรรูปแล๎วมีความนําใช๎มากวําที่ยังไมํได๎แปรรูป มีราคาถูก นําใช๎มากกวําผลิตภัณฑ๑เคมี
3) สมั ย นี้ สมุ น ไพรไทยมี ก ารใช๎ ง านที่ ไ มํ ยุํ ง ยากเหมื อ นแตํ กํ อ นทํ า ให๎ เ หมาะแกํ ก ารนํ า มาใช๎ ใ น
ชีวิตประจําวันมากขึ้น
พันธ๑ทิพย๑ สิทธิปัญญา (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิต ภัณฑ๑เสริมอาหาร 2) เพื่อศึกษา
ถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ชนิ ด เม็ ด ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
เศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ผลการวิจัยพบวํ า ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด จะเห็นได๎วําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ มีอิทธิพล
ตํอการเลือ กซื้อ มากที่ สุด ทั ศนคติเกี่ย วกับ ผลิตภั ณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิ ตามิน ชนิด เม็ด พบวํ า
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํคิดวําผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิต เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายรับเฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน สํงผลตํอทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดแตกตํางกัน
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นันทวัลย๑ มิตรประทาน (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว กายเพื่ อ ปู อ งกั น แสงแดดของผู๎ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา.ปัจจัยด๎านลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ รายได๎ตํอเดือน และ
อาชีพมีผลตํอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ในด๎านเหตุผลที่เลือกใช๎ โอกาสที่ใช๎ ความถี่ในการซื้อ และการรับข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ สํวนขนาด
ของผลิตภัณฑ๑ที่ซื้อใช๎มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผู๎บริโภคใน
ทุกด๎าน และปั จจัย สํวนประสมทางการตลาด ด๎ านผลิต ภัณฑ๑ร าคา ชํองทางการจัดจํ าหนํา ย การ
สํง เสริมการตลาด มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุง ผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผู๎บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
ภัทร๑สุดา พัชรสุคนธ๑ (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักความสุภาพในการ
ขอร๎องจากสโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มที่มีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อสินค๎า: กรณีศึกษาประชากรในตําบล
มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาประเภทหลักความสุภาพในการ
ขอร๎องประเภทตํางๆของสโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎า ศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยทางด๎านทัศนคติของผู๎บริโภค ที่มีสโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุ ทรสาคร ผลการวิจั ยพบวํา กลุํ มตั วอยํา งสํว นใหญํมี ระดับ การศึก ษาในระดั บ มัธ ยมศึ กษา ซึ่ ง
ประกอบอาชีพรับจ๎างทั่วไป รายได๎เฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาทตํอเดือน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องดื่มจากร๎านสะดวกซื้อ โดยเลือกซื้อน้ําผลไม๎ในลักษณะซื้อยี่ห๎อเดิมเป็นประจํา สัปดาห๑ละ 3 - 5
ครั้ง มีจุดมุํงหมายเพื่อความสดชื่นและผํอนคลาย ซึ่งมีปัจจัยการเลือกซื้อมาจากรสชาติ โดยการรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารมาจากสื่อโทรทัศน๑ ประเภทหลักความสุภาพที่มีผลในการตัดสินใจในเพศชาย เลือก
ประเภทการยกยํอง เพศหญิงเลือกประเภทการเสนอทางเลือก กลุํมตัวอยํางมีทัศนคติทางด๎านบวกตํอ
สโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มอยูํในระดับมาก หมายถึง สโลแกนมีบทบาททําให๎กลุํมเปูาหมายทราบตรา
ยี่ห๎อผลิตภัณฑ๑ มีความรวดเร็วในการรับรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เป็นที่นําจดจําได๎งําย ชํ วยในการโน๎มน๎าว
ให๎เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ และบอกลักษณะเดํนของผลิตภัณฑ๑ ทัศนคติทางลบตํอสโลแกน
โฆษณาเครื่องดื่มอยูํในระดับปานกลาง คือเป็นการโอ๎อวดสรรพคุณที่เกินจริง ไมํกลําวถึง โทษของ
ผลิตภัณฑ๑ ทําให๎เกิดการตีความผิดไปจากประโยชน๑ที่แท๎จริง
อัม รา เจริญ ทรั พย๑ (2554) ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจั ย ที่ มีอิ ท ธิ พลตํ อ การเลือ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่มากที่สุด คือ ปัจจัยทางด๎านราคาของผลิตภัณฑ๑ ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎
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ความสําคัญในรสชาติของผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่มากที่สุด และให๎ความสําคัญของปัจจัยด๎านการสํงเสริม
การขายน๎อยที่สุด
วิไลวรรณ ศิริอํ าไพ (2555) ศึ กษาเรื่ อง ปัจ จัย ที่มีอิ ทธิตํ อพฤติก รรมการซื้ อ
สินค๎ าของนัก ทํอ งเที่ ยว ตลาดโบราณบ๎ านสะแกกรั ง (ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา) จัง หวัด อุทัย ธานี
มี วั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค๎ า และปั จ จั ย สํ ว นประสมทางการตลาดของ
นักทํองเที่ยว 2) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางประชากรศาสตร๑กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎า
ของนักทํองเที่ยว 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค๎าของนักทํองเที่ยว ผลการวิจัยพบวํา 1) นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุต่ํากวํา 20 ปี
มีการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่ํากวําหรือเทํากับ 5,000
บาท อาศัยอยูํในจังหวัดอุทัยธานี 2) นักทํองเที่ยวที่ไปซื้อสินค๎าในตลาดโบราณบ๎านสะแกกรัง สํวน
ใหญํโดยเฉลี่ยชื้อสินค๎านานๆ ครั้ง ซื้อสินค๎าชํวงเวลา 17.00 - 19.00 น. จํายเงินเพื่อซื้อสินค๎าโดย
เฉลี่ยครั้งละไมํเกิน 300 บาท สํวนใหญํซื้อสินค๎าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/ผลไม๎ ซึ่งนักทํองเที่ยว
ตัดสินใจซื้อสินค๎าด๎วยตนเอง มีวัตถุประสงค๑ในการซื้อสินค๎าเพื่อการอุปโภค/อุปโภค 3) ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของตลาดโบราณบ๎านสะแกกรัง มีความสําคัญตํอการซื้อสินค๎าของ
นักทํอ งเที่ย ว อยูํ ในระดับมาก ซึ่ ง ปัจจั ยที่มีค วามสํ าคัญ เรียงตามลํ าดับดั ง นี้ ปั จจัยด๎ านผลิ ตภัณ ฑ๑
รองลงมาคื อ ด๎ า นบุ ค ลากร ด๎ า นกระบวนการ ด๎ า นราคา ด๎ า นการจั ด จํ า หนํ า ย ด๎ า นการสํ ง เสริ ม
การตลาด และด๎านการสร๎างและนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ 4) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา
ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน และที่อยูํอาศัย)
และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎าของนักทํองเที่ยว
บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู๎นําเสนอสินค๎าที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑
ชุมชนของนักทํองเที่ยวตํางชาติในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู๎นําเสนอสิ นค๎าที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนของนักทํองเที่ยวตํางชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนของนักทํองเที่ยวตํางชาติ
ในจังหวัดพิษณุโลก รองลงมาคือ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎ านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด๎าน
การขายโดยบุคคล ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยคุณลักษณะของ
ผู๎นําสินค๎า และปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด๎านกลยุทธ๑การสํงเสริ มการขาย ตามลําดับ
โดยรํวมกันทํานายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนของนักทํองเที่ยวตํางชาติในจังหวัดพิษณุโลก ร๎อย
ละ 67.2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อับดุลคอเล็ด เจะแต (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนบ๎านเกาะสวาด ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
1) ศึกษาบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่สํงผลตํอการสร๎างกระบวนการการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ 2) ศึกษากระบวนการการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวํา บริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่
สํงผลตํอการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ พบวํา
บริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่สํงผลตํอการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ ประกอบด๎วย ภาวะผู๎นํา ผู๎นําศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน ทุนทางสังคม การสร๎างแรงจูงใจ ปัจจุบันชุมชนบ๎านเกาะสวาดในชํวงปีพ.ศ. 2555
- 2557 มีความโดดเดํนและเข๎มแข็งหลายๆด๎าน ได๎แกํ ความเข๎มแข็งในการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตํอ กิจ กรรมสาธารณะ ความเข๎ มแข็ง ในการทํา กลุํ มสํ ง เสริม อาชีพ ความเข๎ มแข็ง ในด๎ านการเป็ น
พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ความเข๎มแข็งด๎านการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต๎น
สมาชิก ของชุม ชนสามารถดํา รงชีวิต อยูํในชุ มชนได๎ อยํางมั่ นคง และมีคุณ ภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น มาอยํา ง
ตํอเนื่องจากเดิมมาก ซึ่งเป็นความสําเร็จในการนํากระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนมาใช๎เป็น
แนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการชุมชนของตนเอง จนสามารถบรรลุเปูาหมาย และสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในชุมชนได๎
อาทิตย๑ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (2554) ศึกษาเรื่อง ความสามารถใน
การนํา ทุน ทางสั งคมออกมาใช๎ข องชุม ชนบ๎า นบางไพร อํ าเภอบางคนที จัง หวั ดสมุท รสงคราม มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมที่มีอยูํในชุมชน 2) ศึกษาวิธีการนําทุนทางสังคม
ออกมาใช๎ของชุมชน 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช๎ของชุมชน ผลการวิจั ย
พบวํา ชุมชนบ๎านบางไพรมีสถานะของทุนทางสังคมที่เดํนชัดที่สุด คือ เครือขํายทางสังคม ที่มีความ
เข๎มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย รองลงมาคือ ความรู๎และภูมิปัญญา โดยเฉพาะด๎านการประกอบ
อาชีพ อันดับ 3 คือ ความเห็นอกเห็นใจ ตํางตอบแทน เอื้ออาทร ชํวยเหลือกัน ซึ่งมีการแสดงให๎เห็น
มาตั้ง แตํ อ ดีต ถึง ปัจ จุ บัน โดยมี วิธี การนํ า ทุน ทางสั ง คมไปใช๎ ใ น 3 ระดั บ คือ 1) ระดั บเพื่ อให๎เ กิ ด
ประโยชน๑ตํอชีวิตและครอบครัวของตนเอง 2) ประโยชน๑ตํอกลุํมหรือเครือขํายการประกอบอาชีพ
และการประกอบการ 3) กลุํมหรือเครือขํายการพัฒนาชุมชนโดยรวม ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบในการ
นําเอาทุนทางสังคมออกมาใช๎ ได๎แกํ ปัญหาความขัดแย๎งในผลประโยชน๑ทางธุรกิจและการสนับสนุน
แบบเลือกปฏิบัติ ปัญหาคนทํางานสังคมมีน๎อย ปัญหาความปลอดภัยจากนอกชุมชน และในการที่ทํา
ให๎ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ๑และสภาพชุมชนพึงปรารถนาได๎นั้น จะต๎องอาศัยกระบวนการในการ
ขับเคลื่อน ได๎แกํ การสร๎างความตระหนักให๎คนในชุมชนเริ่มคิดที่จะพัฒนาชุมชนรํวมกัน การค๎นหา
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ศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสม การสร๎างผู๎นําหรือแกนนําเพิ่มขึ้น การประสานความ
รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทําอยํางมีสํวนรํวมทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน การ
ติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง และมีการขยายผล
ปุณฑริกา สุคนธสิง ห๑ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสําเร็จของกลุํมอาชีพ:
กรณีศึกษากลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลตํอความสําเร็จของกลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑ จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ 2) เพื่อศึกษาปัญหา
และความต๎องการ ของกลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่
มีผลตํอความสําเร็จกลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ สามารถแบํงได๎เป็น 2 ปัจจัย
ได๎แกํ ปัจจัยภายใน ประกอบด๎วย สินค๎าของกลุํมมีคุณภาพและสวยงามตรงตามความต๎องการของ
ลูกค๎า สมาชิกกลุํมมีความรู๎ทักษะและความสามารถด๎านการผลิต กลุํมมีการพัฒนาด๎านตํางๆ อยําง
สม่ําเสมอ กลุํ มมีค วามพร๎อ มด๎า นอุปกรณ๑เ ครื่อ งมือ เครื่ องจั กรสํ าหรับ การผลิต กลุํ มมีก ารแตํง ตั้ ง
ประธานและกรรมการดําเนินงานที่ มีความรู๎ความสามารถที่เหมาะสม ผู๎นํากลุํมสามารถสร๎างความ
สามัคคีให๎เกิดขึ้นภายในกลุํม กลุํมมีการจัดหาเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอก กลุํมมีกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และปัจจัยภายนอก ประกอบด๎วย หนํวยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด๎าน
งบประมาณแกํกลุํมอาชีพ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านวัสดุอุปกรณ๑/เครื่องจักรหรือปัจจัยการ
ผลิตแกํกลุํมอาชีพ และจังหวัดมีการกําหนดยุทธศาสตร๑การดําเนินงานที่ให๎ความสําคัญและสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุํมอาชีพ สภาพปัญหาที่กลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ที่
ประสบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปัญหาด๎านการไมํมีตลาดในการรองรับสินค๎า ปัญหาด๎านคุณภาพ
สินค๎าที่ผลิตยังไมํได๎มาตรฐาน และปัญหาด๎านการขาดเงินทุนหมุนเวียน ในสํวนของความต๎องการที่
กลุํมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ มีความต๎องการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความ
ต๎องการด๎านการสนับสนุนงบประมาณ ด๎านสถานที่ในการจัดจําหนํายสินค๎า และด๎านเครื่องมือ /
เครื่องจักรที่ทันสมัย
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10.2 งานวิจัยต่างประเทศ
งานวิจัยตํางประเทศ ประกอบด๎วย งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ,
เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ รายละเอียดดังนี้
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Xiangyang Xin (2007) ศึก ษาเรื่อ ง นวัต กรรมผลิตภั ณฑ๑ ใ นบริบททาง
วัฒนธรรม: วิธี นํา ไปใช๎ ในการพั ฒนาผลิต ภัณ ฑ๑จีน โดยมีวั ตถุ ประสงค๑ เพื่ อ การพั ฒนาผลิต ภัณ ฑ๑
กระบวนการอยํางเป็นทางการวัฒนธรรมตามการพัฒนาด๎วยวิธีการและเครื่องมือที่จะถอดรหัสความ
ซับซ๎อนของประเพณีจีนและการถํายโอนความรู๎ทางวัฒนธรรมที่เข๎าใจในการออกแบบของผลิตภัณฑ๑
ที่รํวมสมัย ผลการวิจัยพบวํา ICA (การตีความ ศาสนวัตถุทางวัฒนธรรม) เป็นเครื่องมือสําหรับการ
วิเคราะห๑ความหมายทางวัฒนธรรมที่ฝังตัวของวัตถุและปัจจัยที่ SETIG(สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและ
อุ ด มการณ๑ ท างภู มิ ศ าสตร๑ ) สํ า หรั บ การทํ า ความเข๎ า ใจบริ บ ทที่ ก ว๎ า งขึ้ น ทางประวั ติ ศ าสตร๑ แ ละ
วัฒนธรรมของวัตถุ ความเข๎าใจในพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเสนอ พฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเดํน
และฉุกเฉินที่เหลือ เป็นกรอบสําหรับการทําความเข๎าใจความสัมพันธ๑แบบไดนามิกระหวํางชนิดที่
แตกตํางจากพฤติกรรมและการใช๎ ICB(ตีความพฤติกรรมวัฒนธรรม) เป็นเครื่องมือในการอธิบาย
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่มีสามระดับพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได๎ แรงจูงใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
วัฒนธรรม ในสํวนสุดท๎ายของการแปลความหมายของสิ่งประดิษฐ๑แบบดั้งเดิมและความเข๎าใจของ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่มีการสังเคราะห๑ในกระบวนการการสร๎างนวัตกรรมใหมํขึ้นทางวัฒนธรรม
มันกําหนดสินค๎าทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ๑ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงบางภาพองค๑ประกอบพฤติกรรมหรือ
ปรัชญาของวัฒนธรรม และแนะนําสินค๎า Matrixวัฒนธรรมตําแหนํง เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อ
มาตรฐานและประเมินสินค๎าทางวัฒนธรรมขึ้นอยูํกับระดับของการสะท๎อนความเห็นในองค๑ประกอบ
ทางวัฒนธรรมเหลํานั้น
Minu Kumar (2008) ศึกษาเรื่อง บทบาทของการออกแบบผลิตภัณฑ๑ในการ
สร๎างมูลคําการสํงและการตีความ: ผลกระทบตํอผู๎บริโภค โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ตอบสนองตํอความ
ต๎องการที่จะเข๎าใจกลไกในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่สามารถสร๎างมูลคําและการตั้งคําสําหรับสินค๎า
ผลการวิจัยพบวํา ในตอนต๎นของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํโครงการ (NPD) ออกแบบผลิตภัณฑ๑วาด
ภาพการตั้งคําของคําของผลิตภัณฑ๑คือ SAFE (S-สังคม A-ความมีหน๎าตา เห็นใจผู๎อื่น F-การใช๎งาน.
E-อารมณ๑).ที่จะสร๎างสําหรับผู๎บริโภค ในตอนท๎ายของโครงการเห็นได๎อยํางชัดแจ๎งผลิตภัณฑ๑อาจมีการ
กําหนดคําที่แตกตํางกันของคํา SAFEงานวิจัยนี้ได๎สํารวจและตรวจสอบปัจจัยที่จะชํวยหรือขัดขวาง
การฝังตัวของคําเริ่มต๎นการตั้งคําความปลอดภัยในผลิตภัณฑ๑อยํางชัดแจ๎ง จากนั้นจะประเมินวําคําที่
ฝัง ตัวอยูํในผลิตภัณฑ๑ที่มีการรับรู๎จริง โดยผู๎บริโภคเปูาหมายและสํารวจสภาพแวดล๎อมที่การรับรู๎นี้
เกิดขึ้นในที่สุดก็ประเมินวํามูลคําการสํงนําไปสูํการตั้งคําผลิตภัณฑ๑และสํารวจสภาพแวดล๎อมที่สํงผําน
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นี้เกิดขึ้น โครงการนี้ยังสํารวจบทบาทของความคาดหวังของผู๎บริโภคในความสัมพั นธ๑ระหวํางมูลคํา
การรับรู๎และการตั้งคํา การศึกษาครั้งนี้จะชํวยให๎ผู๎บริหารและนักออกแบบเข๎าใจวําตลาดจริงเห็นคํา
SAFE ในวิธีที่ตรงตามวัตถุประสงค๑และภายใต๎เงื่อนไขนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้น
Hui-Chun, Chan (2010) ศึกษาเรื่อง เชื่อมโยงชุมชนนวัตกรรมและความเร็ว
ในการเข๎าสูํตลาด: บทบาทการเป็นสื่อของกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑
เพื่อ นําเสนอผลกระทบของการมีสํวนรํวมของสมาชิกเต็มใจที่ในการสร๎างแนวคิด การทดสอบ และ
การเปิดตัวสินค๎า ผลการวิจัยพบวํา ผลกระทบของสามขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํแสดงให๎
เห็นวํามีอิทธิพลอยํางมีนัยสําคัญกับความเร็วในผลิตภัณฑ๑ใหมํออกสูํตลาด
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD
(2008) อ๎างถึงใน The Creative Nova Scotia Leadership Council – CNSLC (2012) นิยาม
แนวคิดเกี่ยวกับการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑เพื่อสร๎างความเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ดังนี้ 1)
สามารถเพิ่มรายได๎ การจ๎างงาน และกระจายรายได๎ผํานการมีสํวนรํวมทางสังคม ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย๑ 2) มีความเกี่ยวข๎องกับมิติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ที่
มีปฏิสัมพั นธ๑กับ เทคโนโลยี สิทธิทางปัญ ญา และการทํอ งเที่ยว 3) เป็นชุดความรู๎กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในมิติการพัฒนาและเชื่อมโยงกับภาคตัดขวางในระบบเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค
4) เป็นการพัฒนาทางเลือกที่เป็นไปได๎สําหรับการตอบสนองเชิง นโยบายเชิง บูรณาการ ที่มีความ
เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานระหวํางกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง 5) เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑
John Newbigin (2010) ระบุวํา คุณคํ าของสิน ค๎าและบริการในระบบ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มีความเกี่ยวข๎องกับมิติเชิงสุนทรียะด๎วย มิใชํการคํานึงถึงเฉพาะการใช๎งานเทํานั้น
อาทิ วัฒนธรรมการสื่อสารผํานบทเพลง ละคร ทัศนียภาพ เป็นต๎น อันเป็นการบํงชี้ถึงสถานภาพทาง
สังคม ที่ถึงแม๎จะเป็นแนวคิดรุํนเกํา แตํก็ยังคงนํามาใช๎ได๎อยูํเสมอ และผู๎บริโภคก็พร๎อมที่จะจํายเงิน
ของตนไปเพื่อเสพสินค๎าและบริการเชิงสุนทรียะเหลํานั้น แนวคิดดังกลําวถือเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ โดยเปรียบเสมือนการนําแนวคิดการสร๎างสรรค๑ในอดีต เชํน การออกแบบ การตกแตํง การ
แสดง มาผนวกรวมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การโฆษณา แฟชั่น และสื่อแบบภาพเคลื่อนไหว
นอกจากนี้เศรษฐกิจ สร๎า งสรรค๑ ยังให๎ความสํ าคั ญ กับ เทคโนโลยี ดิจิต อล ในฐานะปัจ จัยขั บเคลื่อ น
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
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Tze-Chang, Liu (2011) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปิดและเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑:
มุมมองโลกและการวิเคราะห๑เปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อเข๎าใจและวิเคราะห๑ประเด็น
ของการศึกษาเปิด เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ และการศึกษาที่สูงขึ้น 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ในทุ ก แงํมุ ม เหลํ านี้ ใ นแตํ ละประเทศที่ แ ตกตํา งกั น ผลการวิ จัย พบวํ า มี ค วามแตกตํ า งในตั ว แปร
บางอยํางในหมูํประเทศและภูมิภาค GDP สูง ไมํจําเป็นต๎องนําไปสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑การพั ฒนา
อยํางมากแตํการพัฒนาที่ดีของของตัวแปรบางตัวสามารถมีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
ในบางประเทศ
Xuan Jiang (2011) ศึกษาเรื่อง การแพรํกระจายทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑สําหรับเมืองประสบการณ๑ภาษาจีนในเซี่ยงไฮ๎ ปักกิ่ง และกวางโจว
ผลการวิจัยพบวํา สถานการณ๑ปัจจุบั นของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ในประเทศจีนเสริมเหลํานั้น ที่
เกิดขึน้ ในโลกจากหลายๆ ด๎าน ได๎แกํ 1) อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎มีสํวนรํวมในเชิงบวกตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจและเมือง 2) กลยุทธ๑ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชนที่ได๎รับการกระจายอยํางกว๎างขวางทั่วโลก 3) อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑แตกตํางกันไปทั่วทั้ ง
สถานที่ แ ละเครื่ อ งชั่ ง น้ํ า หนั ก , ความเข๎ า ใจที่ แ ตกตํ า งกั น การตั้ ง คํ า ความตั้ ง ใจในการศึ ก ษาและ
ผลกระทบนโยบายทั้ง หมดนํา ไปสูํ ก ารเปลี่ ยนแปลงซึ่ ง จะชํ วยให๎ ค วามยืด หยุํ น ของความคิ ดที่ จ ะ
ตอบสนองความต๎องการที่หลากหลาย
The United Nations Development Programme – UNDP (2013) ระบุ
วํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เริ่มได๎รับความนิยมมาตั้งแตํปี 2001 โดย John Howkins นักเขียนและ
ผู๎จัดการสื่อสารมวลชนซึ่งได๎นําแนวคิดดังกลําวไปประยุกต๑ใช๎ใน 15 โรงงานอุตสาหกรรม เป็นการ
พัฒนาทางศิลปะไปสูํความเป็นวิ ทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี John Howkins พบวํา เศรษฐกิ จ
สร๎างสรรค๑สํงผลให๎เศรษฐกิจทั่วโลกเติบโตกวํา 5% ในปี 2000 ซึ่ง สินค๎าและบริการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มิได๎จํากัดเฉพาะกลุํมที่เกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมเทํานั้น แตํยังหมายรวมถึงกลุํมที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมํๆ ด๎วย ในฐานะวัตนธรรมใหมํที่มีพลังตํอระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์
Supaporn Pitiporn Doctoral Degree (2004) ศึกษาเรื่อง บริโภคนิยมและ
การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ส มุ น ไพร: กรณี ศึ ก ษาการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ส มุ น ไพรอภั ย ภู เ บศร โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ อธิบายปรากฏการณ๑บริโภคนิยมของการบริโภคผลิตภั ณฑ๑สมุนไพร โดยศึกษากรณี
การบริโภค ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอภัยภูเบศร ผลการวิจัยพบวํา การบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอภัยภูเบ
ศร เป็นการบริโภคภายใต๎ แนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมที่ หลากหลาย ดัง นี้ วัฒนธรรมยุคกํอน
ทันสมัยที่การบริโภคสมุนไพรหมายถึง การรักษาโรค วัฒนธรรมยุคทันสมัยที่ การบริโภค สมุนไพร
หมายถึงการบริโภควิทยาศาสตร๑ และวัฒนธรรมยุคหลังทันสมัยซึ่ง โดยมีลักษณะของวัฒนธรรมแบบ
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หลังทันสมัยอยูํ สามลักษณะคือ 1) เป็นแนวคิดตํอต๎านการพัฒนาแบบทันสมัย การบริโภคผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร หมายถึง การบริโภคธรรมชาติ 2) เป็นแนวคิดที่ฝันเอาสิ่งดีๆในอดีต มารวมกับการพัฒนา
สมัยใหมํ การบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพร หมายถึง การบริโภคภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสมัยใหมํ .
3).เป็นแนวคิดที่หลุดลอยไปจากราก ไมํมีอดีต อนาคต เสพการเปลี่ยนแปลง การบริโภคผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรหมายถึงการบริโภคสิ่งที่อยูํในกระแส การศึกษานี้พบวําบริโภคนิยมครอบงําทั้งในสํวนของ
ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคแม๎แตํผู๎ที่มีความคิดที่ตํอต๎านบริโภคนิยม ทั้งยังทําให๎การรับรู๎และความหมายของ
สมุนไพร เปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมเดิม ปรากฏการณ๑มีผลกับสังคมไทยทั้งด๎านบวกและด๎านลบ ด๎าน
บวกทําให๎มีการตื่นตัวในการใช๎ สมุนไพรอันเป็นภูมิปัญ ญาดั้ง เดิม และมีการพัฒ นาผลิตภัณฑ๑ของ
ทรัพยากรภายในท๎องถิ่น ทั้งยังทําให๎มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ในด๎านลบทําให๎สูญเสียคําใช๎จําย
ในสํวนที่เป็นความหมาย เชํน บรรจุภัณฑ๑ กลิ่น สี สื่อประชาสัมพันธ๑ มากกวํา ประโยชน๑ที่แท๎จริงของ
มันซึ่งคือคุณคําในการแก๎ปัญหาสุขภาพ จากการวิจัย ครั้ง นี้มีข๎อเสนอแนะในการพัฒนาสมุนไพรคือ
ควรจัดการพัฒนาสมุนไพรให๎สอดคล๎องกับ ผู๎บริโภค ในแตํละกลุํม เชํน จัดให๎มีการเข๎าถึงข๎อมูลและ
การเกิดเครือขํายเพื่อการพึ่งตนเอง เปิดโอกาสให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาไทยโดยดูแล
เพี ย งความปลอดภั ย สํ ง เสริ ม ให๎ อ งค๑ ก รเอกชน ชุ ม ชน ที่ ไ มํ แ สวงกํ า ไรมี สํ ว นรํ ว มในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร นําเทคนิคการโฆษณาและการออกแบบมาใช๎ในการคุ๎มครองผู๎บริโภค และดู แล
ไมํให๎มีการใช๎ความเป็นวิชาชีพมาสํงเสริมการขายผลิตภัณฑ๑
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสร้างสรรค์
Ted Levitt (1986) อ๎างถึงใน Philip A. Titus (2007) ศึกษาเรื่อง การจัดการ
ตลาดที่เชื่อมโยงความคิดสร๎างสรรค๑กับจินตนาการเข๎าด๎วยกัน Levitt ผลการวิจัยพบวํา การตลาดที่
ประสบความสําเร็จเริ่มจากแนวคิดเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นการตํอยอดการตลาดแบบดั้งเดิมที่เคยทํากันมา
กํอน และเหมือ นเป็ นการให๎ความสําคั ญ กับ ผู๎ ค๎ าในปัจ จุบัน มากขึ้น ด๎วย โดยเฉพาะการนํ าการใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑และจินตนาการมาพัฒนาบทบาทของการตลาด มิใชํเป็นการสร๎างความกดดันทาง
การตลาดดังเชํนที่เคยเกิดขึ้น การจัดการตลาดแบบมืออาชีพจึง ควรนํานวัตกรรมใหมํๆ มาพัฒนา
สินค๎า บริการ และการขับเคลื่อนทางการตลาดตํางๆ การมีความคิดสร๎างสรรค๑ทางการตลาดจะเป็น
การยกระดับความสําคัญของการขึ้นมา ทั้งภายในภาคธุรกิจและชุมชน
Ian Fillis (2005) ศึกษาเรื่อง การตลาดสร๎างสรรค๑สําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม ผํานการจัดการตลาดสร๎างสรรค๑ ผลการวิจัยพบวํา การตลาดสร๎างสรรค๑จะดําเนินการผําน
การนําเสนอความคิดถึงการตลาดในอนาคต ดังนั้นการตลาดสร๎างสรรค๑จึงต๎องการแนวคิดที่สร๎างสรรค๑
เป็นปัจจัยสําคัญ ผํานการจัดรูปแบบและมาตรการที่สร๎างสรรค๑เชํนกัน โดยต๎องเป็นการนําเสนอทั้งใน
มิติเชิงบวกและเชิงลบ โดยธรรมชาติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ควรให๎ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนทางสังคมและลักษณะของการขับเคลื่ อนทั้ง ภายในและภายนอกอันเป็นผลมาจากการ
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ตัดสินใจ การผนวกรวมการตลาดเข๎ากับความคิดสร๎างสรรค๑ ทําให๎ผู๎ประกอบการเป็นเสมือนศิลปิน ที่
จะสร๎างสรรค๑การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได๎ ซึ่งปัจจัยดังกลําวถือวํามีความสําคัญตํอการ
ดําเนินการตลาดสร๎างสรรค๑
Vandana Sharma (2014) ศึกษาเรื่อง การตลาดสร๎างสรรค๑ สําหรับธุรกิจ
ขนาดยํอม ผลการวิจัย พบวํ า การตลาดจะเป็นสิ่ง ที่มีป ระสิ ทธิภ าพสู ง สุด หากนํามาผนวกรวมกั บ
ประสบการณ๑ด๎านอื่นๆ การเสริมประสิทธิภาพนี้อาจจะทําได๎โดยการเพิ่มชํองทางการโฆษณาผํานปูาย
ประกาศ หนั ง สื อ พิ ม พ๑ วิ ท ยุ โทรทั ศ น๑ เป็ น ต๎ น ซึ่ ง ควรต๎ อ งได๎ รั บ การปรั บ แตํ ง ให๎ เ หมาะสมกั บ
กลุํมเปูาหมายทางการตลาดด๎วย และถ๎าหากการตลาดถูกนําสํงไปยังบุคคลที่ไ มํใชํกลุํมเปูาหมาย ก็
เทํากับเป็นการเสียเวลาเปลํา แนวคิ ดการตลาดสร๎า งสรรค๑ กํอตั้ง ขึ้นในปี 1997 ถือเป็น แนวทาง
การตลาดที่นําสนใจโดยเป็นการเสนอสินค๎าและบริการผําน 5 รูปแบบ ได๎แกํ สื่อสิ่ง พิมพ๑ การจัด
โปรโมชั่น การบรรจุหีบหํอ การนําเสนอ และการจัดทําสินค๎าเฉพาะ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
Norris F. Krueger และ Jr.Deborah V. Brazeal. (1994) ศึกษาเรื่อง
ความสามารถเชิงประกอบการ และผู๎ประกอบการที่มีความสามารถ ผลการศึกษาพบวํา การพัฒนา
ศักยภาพของผู๎ประกอบการนั้น ต๎องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ การสนับสนุนของผู๎นํา การให๎
รางวั ลสํา หรั บ ผู๎ป ระกอบการรายใหมํ การนํ าเสนอเทคโนโลยี แบบใหมํ ๆ สํา หรับ ผู๎ ประกอบการ
โดยทั่วไปแล๎ ว ปัจจัย ดังกลําว มั กไมํคํอยเกิดขึ้นในกลุํ มผู๎ผลิตรายใหญํ การเพิ่มความตระหนักใน
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู๎ประกอบการในชุมชนก็ถือวําสําคัญ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการ
ทํางานเป็นทีม เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนในทีมได๎แสดงความสามารถเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎บริโภคที่แตกตํางกันได๎ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้อาจจะต๎องอาศัยเครื่องมืออื่นๆ นอกจากการจัดการฝึกอบรม
เชํน การสร๎างความตระหนักในคุณคําตนเองของผู๎ประกอบการ การนําเสนอแหลํงทรัพยากรที่มีอยูํ
การเผยแพรํความสามารถของผู๎ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการเข๎ารํว ม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพตํอไป
Judy Matthews (2007) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความคิ ด สร๎ า งสรรค๑ แ ละการ
ประกอบการ: ใกล๎ชิดหรือหํางไกล ผลการศึกษาพบวํา การประกอบการและความคิดสร๎างสรรค๑มี
ความเชื่อมโยงกันอยํางใกล๎ชิดในหลายประเด็น โดยตํางก็มีความเกี่ยวข๎องกับความสําคัญของทัศนคติ
แนวคิด แรงบันดาลใจ และภาพลักษณ๑ ความคิดสร๎างสรรค๑และการประกอบการตํางก็มีความสําคัญ
ทั้งในระดับองค๑กรและปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ยังรวมถึงจินตนาการ เปูาประสงค๑ แรงบันดาลใจ ความรู๎
ทักษะ และปัจจัยแวดล๎อมอื่นๆ ที่แม๎จะมีบทบาทแตกตํางกัน แตํตํางก็มีสํวนในการสร๎างความสําเร็ จ
ให๎กับองค๑กร อยํางไรก็ ตาม การประกอบการและความคิดสร๎างสรรค๑ไ มํไ ด๎ถือเป็นสิ่ง ที่มีลักษณะ
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ตายตั ว แตํ จะเปลี่ ย นแปลงแตกตํ างกั นไปตามกระบวนการดํา เนิน งานและการปรับ เปลี่ ย นตาม
ความคิดของแตํละบุคคล
Jaime Faustino (2012) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผู๎ประกอบการ: รูปแบบ
สําหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน ผลการศึกษาพบวํา การพัฒนาผู๎ประกอบการเป็นการปรับปรุงที่
ผนวกเทxsazคโนโลยีแ ละความเป็ น ไปได๎ใ นทางการเมื อ งเข๎ าด๎ ว ยกัน โดยองค๑ ป ระกอบที่สํ า คั ญ
องค๑ ป ระกอบหนึ่ ง คื อ การเรี ย นรู๎ ผํ า นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง จะชํ ว ยลดความซั บ ซ๎ อ นที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันได๎ รูปแบบการพัฒนาผู๎ประกอบการนี้ยังเป็นขั้วตรงข๎ามกับแนวคิดแบบเกําที่
ให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด วางกิ จ กรรมและเปู า หมายไว๎ ลํ ว งหน๎ า ซึ่ ง สํ ว นมากมั ก จะไมํ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอได๎
ตารางที่ 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง
แนวคิด/ทฤษฎี
1. แนวคิดความเป็นผู๎ประกอบการ

2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นที่ใช้ในการวิจัย
ปัจจัยความสําเร็จของผู๎ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชนจะดําเนินตํอไปได๎ขึ้นอยูํกับ ผู๎ประกอบการ
เพราะผู๎ประกอบการเป็นผู๎กําหนดทิศทาง
วิสัยทัศน๑ นโยบาย และกลยุทธ๑ตํางให๎มีความ
เหมาะสมกับสิ่งแวดล๎อมและสังคมที่ดํารงอยูํ
เป็นแนวคิดรํวมกันของคนในชุมชน ที่อยากจะ
ผลิตสินค๎า การให๎บริการตํางๆ เป็นการดําเนิน
กิจการด๎วยความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกัน โดยมี
การจัดการเงินทุนอยํางสร๎างสรรค๑ เพื่อสร๎างงาน
สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน

3. แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑

แนวคิดที่จะสร๎างให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ๑ที่เน๎นอัตลักษณ๑ และคุณคําของ
ผลิตภัณฑ๑ โดยใช๎องค๑ความรู๎ การศึกษา การ
สร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา
มารวมกัน กํอให๎เกิดอุตสาหกรรมความคิด
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ตารางที่ 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง (ตํอ)
แนวคิด/ทฤษฎี

ประเด็นที่ใช้ในการวิจัย

4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑

กระบวนการที่พฒ
ั นาให๎ผลิตภัณฑ๑ดีขึ้น โดยการ

และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑

พัฒนาผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีอยูํ หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ใหมํ เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎บริโภคเพิ่มมากขึ้น

6. แนวคิดเครือขํายทางสังคม

ศักยภาพเครือขํายทางสังคม เกิดได๎จากความ
รํวมมือกัน ความสามัคคีของเครือขําย มี
ยุทธศาสตร๑ระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี
เหมาะสมกับสถานการณ๑สมาชิกรวมกลุํมกันอยําง
เหนียวแนํนและมีระเบียบกฎเกณฑ๑ของเครือขําย
มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการดําเนินงาน
ของเครือขําย

7. แนวคิดการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑

เป็นกระบวนการทางการผลิตใหมํเพื่อสร๎าง
ประเทศให๎เป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ ผลักดัน
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการตลาดให๎สร๎างสรรค๑มาก
ขึ้น โดยต๎องคํานึงถึง Functional (ประโยชน๑ใช๎
สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพทางอารมณ๑)
ไปพร๎อมๆกัน
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ตารางที่ 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข๎อง (ตํอ)
แนวคิด/ทฤษฎี
8. แนวคิดกระบวนการพัฒนา

ประเด็นที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาเป็น การทําให๎ดีขึ้น ให๎เจริญ ขึ้น เป็ น
การเพิ่มคุณคําของสิ่งตํางๆ การพัฒนาอาจพัฒนา
จากสิ่งที่มีอยูํเดิม หรือสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํก็ได๎

9. แนวคิดธุรกิจชุมชน

เป็นการรํวมมือกันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจของ
คนในชุมชน ที่ไมํใชํมุํงเน๎นแตํการสร๎างผลกําไร
แตํเน๎นการเกิดประโยชน๑กับชุมชนและสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนเกิดจากการใช๎สิ่งที่มีอยูํใน
ชุมชนทั้งทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง และการเพิ่มรายได๎ให๎กับชุมชน

119
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- แนวคิดความเป็นผู๎ประกอบการ
- แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
- แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑
- แนวคิดทุนทางสังคม
- แนวคิดเครือขํายทางสังคม
- แนวคิดการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑
- แนวคิดกระบวนการพัฒนา
- แนวคิดธุรกิจชุมชน

- ข้อมูลเบื้องต้น สถานภาพ กลุ่ม
วิสาหกิจ
- สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน

ภาพที่ 4 กรอบแนวความคิด

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบ
กับลักษณะการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิ สาหกิจชุมชน.3) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อ
ประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุ มชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ทั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบการวิจัยดังต่อไปนี้
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย แบ่ ง การวิ จั ย ออกเป็ น 4 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย
(Research: R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development: D 1 ) เป็ น การออกแบบและพั ฒ นา (Design and
Development: D and D)ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลและถอดบทเรียน (Evaluation: E)
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research:.R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบท
กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นในการศึกษา ดังนี้
2. การคัดเลือกพื้นที่ในงานวิจัย
การคั ดเลือ กพื้ นที่ ในงานวิ จัย นี้ ผู้วิ จัย ต้ องทาการคั ดเลือ กพื้ นที่ เพื่ อเป็น สนามใน
การศึ ก ษา ซึ่ ง ผู้วิ จัย ท าการคั ดเลือ กจัง หวั ด นครปฐม เป็น สนามในการศึ กษา และได้ก าหนดการ
ดาเนินการเป็นลาดับขั้นตอนดังนี้
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2.1.ผู้วิจัยทาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดย
ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งได้ติดต่อประสานอื่นๆ จาก
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 เป็นต้น
2.2 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ป ระกอบการวิส าหกิจ ชุม ชน และทาการคัดเลือ กกลุ่ม
วิสาหกิจ จาก 7 อาเภอในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อาเภอเมืองนครปฐม อาเภอพุ ทธมณฑล อาเภอ
สามพราน อ าเภอนครชั ย ศรี อาเภอบางเลน อาเภอกาแพงแสนและอ าเภอดอนตูม โดยท าการ
คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจเพื่อใช้พื้นที่ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) จานวน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม
2.2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ในการเลือกพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นต่อไปนี้
1..ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจ โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และ
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งได้ติดต่อประสานข้อมูลอื่นๆ จากหน่วยงานและบุคคลที่
เกี่ ยวข้ อง เช่ น ศู นย์ ส่ง เสริ มอุ ต สาหกรรมภาคที่ 8 ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานราชการ สั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดูแ ลพื้นที่ก ลุ่มภาคกลางตอนล่า ง จานวน 8 จัง หวัด ได้แ ก่
สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
2..ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มวิสาหกิจจากสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่ง เสริม
วิสาหกิจชุมชน พบว่า รายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจานวนมากถึง 3,618 แห่ง จาก 8 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตพืช ปศุสัตว์ สมุนไพร และการแปรรู ปและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนรายชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้ลงทะเบียนสาระสนเทศสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก
จานวนผู้ลงทะเบียน
1. นครปฐม
278
2. กาญจนบุรี
899
3. ราชบุรี
398
4. สุพรรณบุรี
651
5. เพชรบุรี
232
6. สมุทรสงคราม
346
7. สมุทรสาคร
131
8. ประจวบคีรีขันธ์
683
รวมทั้งหมด
3,618
ที่มา: สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ. (2558). พระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
2.3 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดในภาคตะวันตก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น และได้พิจารณาเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมกับทาการศึกษาทดลอง (Tryout
Study) ในเบื้องต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการวิจัยครั้งนี้และให้ผู้วิจัยสามารถเขียนแผนการ
ดาเนินงานการวิจัยและประเด็นสาคัญตามที่ต้องการวิจัยโดยกลุ่มที่ถูกคัดเลือกในการศึกษาที่ผู้วิจัยจะใช้
เป็นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
2.3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม
2.3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สาหรับเหตุผลในการเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ ได้แก่
1. เป็นลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนใน
ชุมชน มีการทางานร่วมกัน และมีทัศนคติในการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ
2. ได้ประกอบกิจการโดยอาศัยสิ่งที่อยู่รอบตัวคิดค้น สรรหา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
3. มีลักษณะของทุนทางกายภาพ ทุนทางวัฒนธรรม และองค์ความรู้ภูมิปัญญา
4. เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรมจังหวัด

123
5. เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการประกอบกิจการ มีอัตลักษณ์ของตนเองในการผลิต
สินค้าเพื่อจัดจาหน่าย และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตสินค้า
6. การให้ความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงระยะการเดินทางในการเก็บ
ข้อมูลที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้
ทั้งนี้ 2 กลุ่มข้างต้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนามาเป็นต้นแบบในการศึกษาทดลอง
(Tryout Study)
3. วิธีดาเนินการ
3.1.การศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง.และข้อมูลพื้นฐานการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบเอกสารผลงานวิชาการ หนังสือ ตารา และข้อมูล
จากInternet ผ่าน Website ต่างๆ
3.2 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ผลงานวิชาการ หนังสือ ตารา
และข้อมูลจากInternet ผ่าน Website ต่างๆ
3.3 การเตรียมชุมชน และศึกษาสารวจพื้นที่วิจัย ผู้วิจัยได้จัดเตรียมชุมชนโดยทาการ
ประสานงานกับผู้นาชุมชน ประธานกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเตรียมพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ในพื้ น ที่ใ ห้ รั บทราบการวิจั ย และพั ฒ นา เตรี ย มความพร้ อ มในการศึ ก ษาข้ อ มู ลเชิ ง คุณ ภาพ และ
ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development)
3.4 ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์รูปแบบการสร้างเครื่องมือ และออกแบบการวิจัย และ
พัฒนา (Research and Development) ทาการออกเครื่องมือในการวิจัย
3.5.ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ร ะดั บ ลึ ก (In-depth
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสอบถาม สภาพการณ์ บริบทกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจ จัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล
4.1.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บริบทและสภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม เป้ า หมายกลุ่ ม ผู้ รู้ . (Key.Information) จ านวน 10.คน ประกอบด้ ว ย ประธานกลุ่ ม
คณะกรรมการ สมาชิกผู้เ ข้า ร่ว ม โดยการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแห่งละ 10 คน
4.2 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ในการศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการประกอบกิ จ การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม เป้ า หมาย กลุ่ ม ผู้ รู้ (Key
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Information) จานวน 5คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งละ 5 คน
4.3.ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ใน ก าร บั น ทึ ก ก าร สั ง เก ตแบ บมี ส่ ว น ร่ ว ม .( Participant
observation) ใช้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รู้ (Key.Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในขณะที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.1 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
ใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) จานวน 10
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บริบทและ
สภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงจากกลุ่มผู้รู้
องค์ประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลประวัติความเป็นมา บริบททั่วไป และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จานวน 18 ข้อ
5.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) ใช้
เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) จานวน 5
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ใน
การศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจ จัยที่ส่ง ผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จานวน 6 ข้อ
5.3.แบบบั น ทึ ก การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม.(Participant.Observation).ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการสั ง เกต ในขณะที่ เ ข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การสนทนากลุ่ ม เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล
ประกอบการวิเคราะห์
องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนา
กลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดาเนินงาน
6. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
6.1 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) จานวน 10 คน
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6.1.1.ศึก ษาการสร้ างแบบสอบถามประกอบการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
(Structured Interview) ที่ใช้ในการวิจัย
6.1.2.สร้างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) โดยให้ข้อคาถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษาอย่างครบถ้วน
6.1.3 นาแบบสอบถามประกอบการสั มภาษณ์แ บบมี โครงสร้าง (Structured
Interview) ไปปรึก ษาผู้เ ชี่ ย วชาญ 5 คน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เนื้อ หา ภาษาและวัด ผลประเมิน ผล
เพื ่อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา ภาษาที่ ใ ช้ แ ละน ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความเหมาะสมสอดคล้ อ งของ แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview)โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
คานวณค่าตามสูตร (โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
IOC 

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC.โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้
มีความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
6.1.4.น าแบบสอบถามประกอบการสัม ภาษณ์แ บบมี โ ครงสร้ าง.(Structured
Interview) ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
1. ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแล้วกี่ปี และมีสมาชิกเริ่มแรกและปัจจุบัน
กี่คน
3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกี่ชนิด
4. วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง
5. แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตอยู่ที่ไหน
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6. กระบวนการในการผลิต มีอะไรบ้าง
7. ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มียอดจาหน่ายและเป็นที่
นิยมสูงสุด
8. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการปรับปรุงและพัฒนาบ้างหรือไม่
9. ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไร
10. ท่านคิดว่าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดเด่นอะไร จนทาให้เป็น ที่
รู้จักของคนทั่วไป
11. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีที่ไ หนบ้าง และมีช่องทางการจัด
จาหน่ายอย่างไร
12. หน่วยงานของภาครัฐมีส่วนร่วมช่วยพัฒนากลุ่มอย่างไรบ้าง
13. ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆให้กับสมาชิกบ้าง
หรือไม่ อย่างไร
14. ทางกลุ่มมีการปรับปรุง รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อของสินค้าบ้าง
หรือไม่ อย่างไร
15. ใครเป็นผู้แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และจัดจาหน่ายสินค้าของ
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
16. สินค้าในปัจจุบันได้มีการรองรับคุณภาพจากหน่วยงานใดบ้าง
17. ท่านคิดว่าเหตุผลใด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
18. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่าน
ใน 1 - 2 ปีนี้ อย่างไรบ้าง
6.2.แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview)ใช้
สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) ในระดับลึก จานวน 5 คน
6.2.1.ศึ ก ษาการสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง.(In-depth
Structured Interview) ที่ใช้ในการวิจัย
6.2.2.สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง.(In-depth.Structured
Interview) โดยให้ข้อคาถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษาอย่างครบถ้วน
6.2.3.น าแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี โครงสร้ า ง .(In-depth.Structured
Interview) ไปปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5.คนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บเนื้ อ หา ภาษาและวัด ผลประเมิ น ผล เพื่ อ
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ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เชิง ลึก
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสูตร (โชติ
มา หนูพริก, 2553: 123)
IOC 

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N

= จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC.โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้
มีความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
6.2.4.น าแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง .(In-depth.Structured
Interview) ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในการเก็บข้อมูล
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหา
และอุปสรรคอะไรบ้าง
2. ท่านมีวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อย่างไร
3. การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง
4. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน
5. ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการการสนับสนุนทางด้านใดบ้าง
และจากหน่วยงานใด
6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
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6.3 แนวทางการบั น ทึก การสั ง เกตแบบมีส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation)
ศึกษาประเด็น ที่ใ ช้ในการสั งเกต คัด เลือ กผู้ ให้ ข้อมู ลหลักในการสนทนากลุ่ มที่เ ป็น ผู้เ กี่ยวข้อ งกั บ
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนฯกลุ่มผู้รู้ (Key Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
6.4.แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานการสนทนากลุ่ม ใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม
เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ระดับลึก
ขั้นที่ 1 เตรียมตัวก่อนการสนทนากลุ่ม
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม
2. ศึกษาเรื่องที่จะสนทนากลุ่ม
3. กาหนดนัดหมายเวลาและสถานที่
4. สร้างแนวทางการสนทนากลุ่ม
ขั้นที่ 2 การดาเนินการสนทนากลุ่ม
1. กล่าวทักทายและบอกจุดประสงค์ในการสนทนากลุ่ม
2. ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนบันทึกผลการสนทนากลุ่ม
3. ทาการสนทนากลุ่ม
4. บันทึกผลการสนทนากลุ่ม
ขั้นที่ 3 ปิดการสนทนากลุ่ม ด้วยการขอบคุณ และอาลา
ขั้นที่ 4 ประเมินผลจาการสนทนากลุ่ม จดบันทึกและนามาวิเคราะห์เนื้อหา
องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม
การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยการนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และนาเสนอแบบพรรณนาความ
7. การตรวจสอบเครื่องมือเชิงคุณภาพ
ลั ก ษณะการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เชิ ง คุ ณ ภาพในงานวิ จั ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ ใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คือ 1).การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) 2).การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย .(Investigator.Triangulation)
3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี .(Theory.Triangulation).4).การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ
เก็บข้อมูล (Methodological Triangulation) (DenZin, 1978: 294-304)
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8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ ของผู้ให้ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกต โดยใช้พื้นที่ในศึกษาทดลอง (Tryout Study) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐมที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู4่ ตาบลคลองใหม่ อาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมที่ตั้ง เลขที่ 4/30 หมู่ 2 ตาบล
สนามจันทร์อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 4 สรุปขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับ
บริบทกลุ่มวิสาหกิจ

กลุ่มเป้าหมาย
ผลงานวิชาการ
หนังสือ ตาราที่
เกี่ยวข้อง
ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจ
ผู้นาชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน
ชาวบ้านในพื้นที่

เครื่องมือที่ใช้
กิจกรรม วิธีการ
การบันทึกข้อมูล/ การศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์เนื้อหา รวบรวม และทาการ
สังเคราะห์ความรู้
หนังสือ ตารา
ผู้วิจัยลงพื้นที่ทาการ
งานวิจัย
เก็บข้อมูลกับ
แบบสอบถาม
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบการ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
(Structured
Interview)
แบบบันทึกการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม
(Participant
Observation)
การสนทนากลุ่ม

ตัวชี้วัด
ข้อมูลอิ่มตัว
(Saturated Data)
ผู้ให้ข้อมูลจานวน 10
คน
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ตารางที่ 4 สรุปขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
3. ศึกษาสภาพ
ปัญหา จุดแข็ง
จุดอ่อน และปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
ประธานกลุ่ม
คณะกรรมการ
สมาชิกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เครื่องมือที่ใช้
กิจกรรม วิธีการ
ตัวชี้วัด
แบบสัมภาษณ์เชิง ผู้วิจัยลงพื้นที่ทาการ ผู้ให้ข้อมูลจานวน 5
ลึกแบบมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้รู้ คน
(In-depth
(Key Information)
Structured
Interview)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development:.D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D)
1..วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ น าองค์ค วามรู้ ที่ไ ด้ จากการสั ง เคราะห์ ในขั้ นตอนที่ 1 การวิ จั ย
(Research: R1) ดาเนินการออกแบบและจัดทารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯซึ่ง
ในขั้นการพัฒนา (Development: D1) ผู้วิจัยได้ แบ่งขั้นตอนในการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินการออกแบบและจัดทารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
ขั้นตอนที่ 2การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ
ขั้นตอนที่ 3การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
2. วิธีดาเนินการ
2.1.ขั้นตอนที่.1.การดาเนินการออกแบบและจัดทารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
2.1.1 ผู้ วิ จั ย ทาการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎีต่ า งๆที่ เ กี่ย วข้ อง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญ หา
จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในจากการวิเคราะห์ในขั้นการวิจัย (Research: R1)
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
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2.1.2 ผู้ วิ จั ย ท าการออ กแบบและจั ด ท ารู ป แบบก ารพั ฒน าศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ชุมชน และปรากฏการณ์
ทางสังคม
2.1.3.น าร่ า งรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนฯ เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อทาการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ความถูกต้อง
ของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 -1.00 และปรับปรุง
แก้ไ ขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษา โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
2.2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ
2.2.1 ผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาเนื้ อ หาและองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ข้อมูลสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในจากการวิเคราะห์ในขั้นการวิจัย (Research: R1) ทาการกาหนดประเด็นที่สาคัญที่ผู้ประกอบการ
ชุมชนควรรู้เพื่อปรับใช้องค์ความรู้กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้แก่ ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ประเด็นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ประเด็นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ประเด็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
2.2.2 ผู้วิจยั ทาเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และทาหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการอบรมความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ
2.2.3 จัดการอบรมความรู้เป็นเวลา 1 วัน โดยมีการประเมินความรู้ก่อน หลัง
การอบรม (Pretest - Posttest) และจัดทาแบบประเมินผลการอบรม
2.2.4 ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการอบรม และจากเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามการประเมินความรู้ก่อน หลังการอบรม (Pretest - Posttest) และแบบประเมินผลการ
อบรมเพื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณ ประกอบด้ ว ย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
2.3.1.หลั ง จากกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทั้ ง 2 แห่ ง
ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม ผู้นาชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ารับการ
อบรมความรู้ ผู้วิจัยจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
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2.3.2.ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ไ ด้จากการสนทนากลุ่มย่อย จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.3.3.ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จานวนกลุ่มละ 1 ชิ้นงาน
2.4 ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ก ารสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( Participant
observation)
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม.(Participant.Observation).ใช้เป็นแนวทางในการ
สังเกต ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนา
กลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดาเนินงาน
3. กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล
3.1.การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุ มชน
ฯ กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จานวน 5คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้วิจัยจะได้ปรับปรุงจนเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
3.2.การเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ในการจั ด อบรมความรู้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
สมาชิกในกลุ่มคณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวนพื้นที่ละ 12
คน รวมเป็นทั้งหมด 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเข้าร่วมการ
อบรมพัฒนาความรู้
3.3.กลุ่ ม เป้ า หมายในการจั ด ท ารู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ ใช้
กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
สมาชิกในกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวนพื้นที่ละ 10
คน รวมเป็นทั้งหมด 20”คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเข้าร่วมการ
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จานวน 1 ชิ้นงานต่อ 1 กลุ่ม
3.4.กลุ่ ม เป้ า หมายใน การ บั น ทึ ก การ สั ง เกตแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม .(Participant
observation)ใช้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รู้ (Key.Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในขณะที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

133
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1.แบบประเมิ นความเหมาะสมของรู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพผู้ป ระกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศั กยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ที่ผู้วิจัยได้ทาการ
พัฒนาขึ้นและผู้วิจัยจะได้ทาการปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป
องค์ประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในลักษณะข้อคาถามจานวน 35 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของท่านและข้อเสนอแนะ
อื่นๆที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.2 แบบสอบถามที่ใช้ในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ในงานวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น
4.2.1 แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pre-test & Posttest ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับ
การอบรม เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามในลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) คือการวัดความรู้โดยให้เลือก
ตัวเลือกที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 4 ตัว
องค์ประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 1 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลคาถามในการวัดความรู้ จานวน 20 ข้อ
4.2.2.แบบประเมินผลการอบรม.ใช้เป็นแนวทางในการประเมินรูปแบบการจัด
อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ สิ่ง
อานวยความสะดวก อาหารเครื่องดื่ม วิทยากร และความรู้ที่ได้รับ เป็นต้น เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 5ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 10ข้อ
ส่วนที่.3.เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
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4.2.3 แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม.(Participant Observation) ใช้เป็น
แนวทางในการสังเกต ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม
การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดาเนินงาน
5. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ
มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
5.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯได้ตาม
วิธีของเบสท์ (Best, 1986: 181 - 182)
5.1.2 สร้ า งแบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญ ชม ศรีสะอาด,
2545: 72 -74)
5.1.3 การตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินจากแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการพัฒนาศัก ยภาพผู้ประกอบการชุม ชนฯ โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
เครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพัฒ นาศัก ยภาพผู้ป ระกอบการชุม ชนฯ ด้า น
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ในและนามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00
และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของภาษาที่ ใ ช้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความเหมาะสมสอดคล้ อ งของรู ป แบบการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุม ชนฯโดยใช้ดัช นีค วามสอดคล้อ ง (IOC) คานวณค่า ตามสูต ร (โชติม า
หนูพริก, 2553: 123)
IOC 

N

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
= จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC.โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้
มีความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
5.1.4 น าแบบประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ ที่ปรับจากการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ ใช้
สอบถามผู้เชี่ยวชาญในการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ จานวน 5 คน
5.1.5 วิ เ คราะห์ข้ อ มู ลที่ ไ ด้จ ากแบบประเมิน ความเหมาะสมของรู ป แบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่าเฉลี่ย
มาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (Best & Kahn, 1998: 247)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 – 5.00
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
2.50 – 3.49
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับน้อย
1.00 – 1.49
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
5.2 แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest มีขั้นตอนการ
สร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
5.2.1.ศึกษาการสร้างแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest &
Posttest ที่ใช้ในการวิจัย
5.2.2 สร้างแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest
โดยให้ข้อคาถามครอบคลุมเกี่ยวกับ ประเด็นที่ต้องการจะอบรมให้ความรู้ อย่างครบถ้วนทาการออก
แบบสอบถามในลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) คือการวัดความรู้โดยให้เลือก
ตัวเลือกที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 4 ตัว
5.2.3.การตรวจสอบแบบประเมินความรู้ก่อนและหลัง การอบรม Pretest &
Posttest โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อ ตรวจสอบแบบ
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest ด้านความถูกต้องของเนื้อหาและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ในและนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
รายละเอียดของภาษาที่ใช้เกี่ยวกับแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest
โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณา คือ
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เห็นว่าสอดคล้อง

ให้คะแนน

+1

ไม่แน่ใจ

ให้คะแนน

0

เห็นว่าไม่สอดคล้อง

ให้คะแนน

-1

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินความรู้ก่อน
และหลังการอบรม Pre-test & Post-test โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสูตร
(โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
IOC 

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
= จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้
มีความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
5.2.4 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r)
ของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลัง การอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5.2.4.1 การทดสอบค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยนาแบบทดสอบไปทดสอบใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน.12.ตัวอย่าง เพื่อทดลองนาไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น .(Reliability).โดยใช้วิธี
Kuder-Richardson สูตร KR-20 ทดสอบว่าแต่ละข้อในแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ และทาการปรับปรุงแก้ไข (Ebel and Frisbie, 1986: 77 - 78)

เมื่อ

 K   pq 
rKR 20  
 1
2
 K  1 
s 

rkr-20
K
p
q
s2

คือ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
คือ จานวนแบบสอบถาม
คือ สัดส่วนของผู้ทาถูกหารด้วยจานวนคนตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด
คือ สัดส่วนของผู้ทาผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ 1 - p
คือ คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถาม
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5.4.2.2 การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r)
ค่าความยากง่าย (p) ผู้วิจัยนาแบบทดสอบไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 12 ตัวอย่าง เพื่อทดลองนาไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยเกณฑ์ของแบบทดสอบที่ดี ควรมีค่า
ความยากง่ า ยระหว่ า ง 0.20.-.0.80.การวิ เ คราะห์ ค วามยากง่ า ยเป็ น การวิ เคราะห์ รายข้ อ .ใช้ สู ต ร
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545)
p

เมื่อ

R
N

P
คือค่าความยากของข้อคาถามแต่ละข้อ
R
คือ จานวนผู้ที่ตอบข้อคาถามนั้นถูก
N
คือ จานวนผู้เข้าสอบทั้งหมด
เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p)
0.81 - 1.00
ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)
0.60 - 0.80
ค่อนข้างง่าย (ดี)
0.40 - 0.59
ยากพอเหมาะ (ดีมาก)
0.20 - 0.39
ค่อนข้างยาก (ดี)
0 - 0.19
ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ อของแบบทดสอบ (r) ผู้วิ จัยน าแบบทดสอบไป
ทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 12 ตัวอย่าง เพื่อทดลองนาไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การหาอานาจ
จาแนก เป็นการดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อคาถามสามารถจาแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง
หรือจาแนกผู้ที่มีคุณลักษณะสูงจากผู้มีคุณลักษณะต่าได้ ค่าอานาจจาแนกที่ดี ควรมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้น
ไป โดยใช้สูตร (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545)
r

เมื่อ

r

RU  RL
N

คือ ค่าอานาจจาแนก
RU
คือ จานวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก
RL
คือ จานวนนักเรียนในกลุ่มต่าที่ตอบถูก
N
คือ จานวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่า
เกณฑ์การแปลความหมายค่าอานาจจาแนก (r)
มากกว่า 0.40
ดีมาก
0.30 - 0.39
ดี
0.20 - 0.29
ควรปรับปรุงใหม่
ต่ากว่า 0.20
ไม่ดี (ควรตัดข้อสอบข้อนั้นทิ้งไป)
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5.2.5 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบประเมิ น ความรู้ ก่ อ นและหลั ง การอบรม
Pretest & Posttest กาหนดเกณฑ์คะแนนก่อนและหลังการอบรม ดังนี้ (นรินทร์ สังข์รักษา, 2555)
คะแนนเฉลี่ย มากกว่า 16 คะแนน (มากกว่า 80%) หมายถึง ความรู้ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 13 - 15 คะแนน (60 - 79.9%) หมายถึง ความรู้ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่า 12 คะแนน (น้อยกว่า 60%) หมายถึง ความรู้ในระดับน้อย
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อไป
5.3 แบบประเมินผลการอบรม มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการ
วิจัย ดังนี้
5.3.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินผลการอบรม ที่ใช้ในการวิจัย
5.3.2 สร้ า งแบบประเมิ นผลการอบรม โดยให้ ข้ อ คาถามครอบคลุ มเกี่ย วกั บ
ประเด็นที่ต้องการจะประเมินอย่างครบถ้วนทาการออกแบบสอบถาม
5.3.3 การตรวจสอบแบบประเมินผลการอบรม โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบแบบประเมินผลการอบรม ด้านความถูกต้องของ
เนื้อหาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ในและนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษาที่ใช้เกี่ยวกับ แบบประเมินผลการอบรม โดยกาหนด
เกณฑ์พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
การวิเคราะห์ข้อ มูลความเหมาะสมสอดคล้ องของแบบประเมินผลการ
อบรม โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสูตร (โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
IOC 

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
= จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
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วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบประเมิ น ผลการอบรม โดยหาค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (Best &
Kahn, 1998: 247)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.50 - 5.00
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
ความคิดเห็นในระดับมาก
2.50 - 3.49
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
ความคิดเห็นในระดับน้อย
1.00 - 1.49
ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อไป
5.4 แนวทางการบั น ทึก การสั ง เกตแบบมีส่ ว นร่ ว ม (Participant Observation)
ศึกษาประเด็น ที่ใ ช้ในการสั งเกต คัด เลือ กผู้ ให้ ข้อมู ลหลักในการสนทนากลุ่ มที่เ ป็น ผู้เ กี่ยวข้อ งกั บ
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนฯ กลุ่มผู้รู้ (Key Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D)
วัตถุประสงค์
1. ดาเนินการ
ออกแบบและ
จัดทารูปแบบ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ

กลุ่ม
เป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญ
5 คน

เครื่องมือที่
ใช้
การสังเคราะห์
เนื้อหา
แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ

กิจกรรม วิธีการ

ตัวชี้วัด

ทาการสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ออกแบบและจัดทารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จัดส่งรูปแบบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ทาการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ

ได้รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่ผ่าน
การรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

140
ตารางที่ 5 สรุปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D) (ต่อ)
กลุ่ม
เป้าหมาย
2. จัดอบรมเพื่อ กลุ่มวิสาหกิจ
พัฒนาศักยภาพ ชุมชนที่ถูก
ผู้ประกอบการ คัดเลือกใน
ชุมชนฯ
การศึกษา
24 คน
วัตถุประสงค์

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิต
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
(ต้นแบบ)
4. การวิเคราะห์
การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม
(Participant
observation)

เครื่องมือที่
ใช้
แบบประเมิน
ความรูก้ ่อน
และหลัง
ได้รับการ
อบรม
Pretest &
Posttest
แบบ
ประเมินผล
การอบรม

กิจกรรม วิธีการ

ตัวชี้วัด

การจัดอบรมให้ความรู้ โดยผู้วิจัยคัด
สรรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน และปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ
การจัดอบรมมีการประเมินความรู้
ก่อน - หลังได้รับการอบรม และให้ผู้
เข้าอบรมจัดทาแบบประเมินผลการ
อบรม

ได้อบรมให้ความรู้
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน และการ
สร้างเครือข่าย
ทางสังคม
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กลุ่มวิสาหกิจ สถานที่
ชุมชนที่ถูก วัตถุดิบ
คัดเลือกใน วัสดุอุปกรณ์
การศึกษา

จัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) 1
ชิ้นงาน

ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจ
ผู้นาชุมชน
ปราชญ์
ชาวบ้าน
ชาวบ้านใน
พื้นที่

ผู้วิจัยลงพื้นที่ทาการเก็บข้อมูลกับ ผู้ให้ข้อมูลจานวน
กลุ่มเป้าหมายการสังเกต ในขณะที่ 10 คน
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

แบบบันทึกการ
สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
(Participant
Observation)
การสนทนา
กลุ่ม
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I)
1. วัตถุประสงค์ เพื่อทาการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing)
1.1 ขอบเขตผู้วิจัยทาการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคเป้าหมายในจังหวัดนครปฐม
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขานครปฐม) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (สาขานครปฐม) โรงเรียน
ราชิ นี บู ร ณะ จั ง หวั ด นครปฐม ร้ านคาเฟ่ อ เมซอน โรงเรี ยนพระปฐมวิท ยาลัย ระ ยะเวลาในการ
ดาเนินงาน 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2558
1.2 กรอบแนวความคิด
ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- อาชีพ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- รู้จักผลิตภัณฑ์
- เคยรับประทานผลิตภัณฑ์

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product Testing)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
ภาพที่ 5 กรอบแนวความคิดการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing)
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1.3.เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ . เป็ น แบบสอบถามทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ (ต้ น แบบ).
(Product.Testing) แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์เทปบันทึกเสียง เพื่อ
ช่วยในการเก็บข้อมูลโดยสามารถแบ่งเครื่องมือเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 เครื่องมือเชิงปริมาณ
1.3.1.1 เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product
Testing) ใช้สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทาการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายการส่งเสริมการตลาด การยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
1.3.1.2 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความสนใจในชิ้นงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ประกอบไปด้วย ผู้บริโภคทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ
1.3.1.3.กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการคานวณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สูต รการคานวณหากลุ่มตั วอย่ างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro.Yamane,.1967) กรณีไ ม่ ทราบ
จานวนประชากรที่ แน่ น อน โดยกาหนดระดั บความเชื่อ มั่น 95% ความคลาดเคลื่อ นไม่ เ กิน 5%
คานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้
Z 2 pq
n 2
e

เมื่อ

n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
p คือ สัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษา
q คือ 1-p
z คือ ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐานซึ่ง
ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
e คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling
Error) โดยกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 5
ดังนั้น z = 1.96, e = 0.05, p = 0.05, q = 0.05
2
2

1.96 0.050.05 / 0.05
n
0.052
= 384.16  385 คน
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จากการคานวณได้ กลุ่ มตัว อย่ างจ านวน 385 ตั วอย่ าง แต่ เพื่ อ
ป้องกันความผิดพลาดผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึง เก็บ
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 424 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling)
ผู้วิจัยทาการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริ โภคเป้าหมายในจัง หวัด
นครปฐม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขานครปฐม) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (สาขานครปฐม)
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ร้านคาเฟ่อเมซอน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
1.3.1.4 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ
1. แบบสอบถามการทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ (ต้ น แบบ)
(Product Testing) มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในการ
วิจัยจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้เป็ น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
อาชีพ มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ย วกั บข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
มีลักษณะเป็นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทาง
การตลาด มีลักษณะเป็นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก ประกอบด้วยคาถามจานวน 7 ข้อ เป็น
ลักษณะคาถามที่ให้เลือกลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ และมีคาถาม 8 ข้อ เป็นลักษณะคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
การวั ด ข้ อ มู ลประเภทอั น ตรภาคชั้ น (Interval Scale) ประกอบด้วย
ระดับความสาคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนน (Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 - 5.00 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับมาก
2.50 - 3.49 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับน้อย
1.00 - 1.49 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลด้านการยอมรับและ
การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยคาถามจานวน 2 ข้อ ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
ข้ อ คาถามข้ อ ที่ 1 จั ด เป็ น การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทอั น ตรภาคชั้ น (Interval Scale)
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับความสาคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนน (Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 - 5.00 การให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 การให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับมาก
2.50 - 3.49 การให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 การให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับน้อย
1.00 - 1.49 การให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับน้อยที่สุด
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ข้อคาถามข้อที่ 2 จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับความสาคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนน (Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 - 5.00
ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับมาก
2.50 - 3.49
ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับน้อย
1.00 - 1.49
ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ วิ จั ย ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ของแบบสอบถามเพื่ อ หาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ ที่ทาการตรวจสอบก็คือ
ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยจานวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ
การตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาของเครื่ องมื อ วิจั ย โดยอาศั ย ดุล ยพิ นิจ ของ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือ (Subject Matter Specialists) โดยการใช้วิธี หาค่าดัช นีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาในประเด็น
ที่ต้องการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ทั้ง 5 คนทาการพิจารณาลงความเห็นและให้
คะแนน ดังนี้ (โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
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หลังจากนั้นให้นาคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้
IOC 

R
N

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย
R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
ถ้าค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้ในข้อใดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 คาถามข้อนั้นก็มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัย แต่ถ้าคาถามข้อใดมีค่าดัชนีต่ากว่า 0.50 คาถาม
ข้อนั้นจะถูกตัดออกไป
นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทา
การทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัย นาแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับ จานวนกลุ่ม ที่ใ กล้เ คีย งกับ กลุ่ม ตัว อย่า ง 30
ตัวอย่าง เพื่อทดลองนาไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธี หาค่าสั มประสิทธิ์ครอน
บาค-อัลฟ่า (Cronbach's Alpha) ทดสอบว่าแต่ละข้อในแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสอดคล้อ งกัน หรื อ ไม่ และทาการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยหาค่ าความเชื่ อ มั่น เฉพาะมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 424 คน ตามที่ได้กาหนดไว้
1.3.1.5 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเป้าหมายที่มีความสนใจในชิ้นงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จานวน 424
คน
2. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
1.3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) เพื่อให้ทราบข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ฯ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม แสดงผลเป็นความถี่และร้อยละ
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แบบสอบถามส่ว นที่ 2 เป็น แบบสอบถามเกี่ย วกั บข้ อ มูล เกี่ย วกับ ผลิต ภั ณ ฑ์
แสดงผลเป็นความถี่และร้อยละ
แบบสอบถามส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทาง
การตลาด แสดงผลเป็นความถี่ร้อยละค่าต่าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) ค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการยอมรับและการ
ตัดสินใจซื้อ แสดงผลเป็ นค่าต่าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) ค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แสดงผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิ ง อนุมาน (Inferential Statistics)
เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดย
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
1. ใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
2. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one - way ANOVA) เปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม
3. ใช้การวิเคราะห์ Simple Regression เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ 1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร
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1.3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. ช่วงอายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ต่อเดือน
5. อาชีพ
6. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (รู้จัก
ผลิตภัณฑ์)
7. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (เคย
รับประทานผลิตภัณฑ์)
8. ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์
9. ส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคา
10. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
11. ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย
12. ส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจาหน่าย
13. ส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของการส่งเสริมทางการตลาด
14. ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
รูปแบบการนาเสนอเรื่องราว
15. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ใช้สโลแกนในการโฆษณา
16. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
บรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

สถิติที่ใช้
t-test
One-way ANOVA
One-way ANOVA
One-way ANOVA
One-way ANOVA
t-test

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Simple Regression
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ One-way ANOVA
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test
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1.3.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ
1.3.2.1 เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้
เป็ นแนวทางในการทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์ส ร้ างสรรค์ (ต้ นแบบ) (Product Testing) กับ กลุ่ม ลูก ค้ า
เป้าหมาย โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่ายการส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1.3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structured Interview) ผู้ วิ จั ย ทา
การสัมภาษณ์ ผู้บริโภคเป้ าหมาย ซึ่ง เป็นผู้ ให้ข้อ มูลหลัก โดยผู้ วิจัยจะใช้แ นวคาถามปลายเปิดเพื่ อ
สอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค
1.3.2.3 วิธีดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิ จั ย แนะน าตั ว ต่ อ ผู้บ ริ โ ภคเป้า หมาย ซึ่ ง เป็ น ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลัก เพื่ อ ขอ
อนุญาตทาการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในแต่ ล ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท างกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สร้ า งสรรค์ (ต้ น แบบ) จานวน 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ะ 12 คน รวมจานวน 24 คน หรื อ จน
ข้ อ มู ล อิ่ ม ตั ว (Saturated Data)
1.3.2.4 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ
1. แ บ บ ส อ บ ถ า ม ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์แ บ บ ม ีโ ค ร ง ส ร ้า ง
(Structured Interview) มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่
ใช้ในการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยให้ข้อ
คาถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการอย่างครบถ้วนทาการออกแบบสอบถาม
4. การตรวจสอบแบบสอบถามการสัม ภาษณ์แ บบมีโครงสร้า ง
โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อ ตรวจสอบแบบประเมิน ผล
การอบรม ด้านความถูกต้องของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่
ใช้ในและนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า
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ระหว่าง 0.60 – 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษาที่ใช้เกี่ยวกับแบบประเมินผล
การอบรม โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสูตร (โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
IOC 

R
N

= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
1.3.2.5 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือ นาข้อมูล
ที่ไ ด้จ ากการศึ กษาเอกสารต่า งๆ การสั มภาษณ์ การสั ง เกต การสนทนาพูด คุ ย ซึ่ง เป็ นข้ อมู ลเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Data) มาวิเคราะห์เชิง เนื้อหา (Content Analysis) พร้อมทั้ง ใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1978: 294 – 304)
1.3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ของผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.วัตถุประสงค์ เพื่อทาการประเมินผลิ ตภั ณฑ์สร้างสรรค์ ศึกษาความเหมาะสมของ
รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต่อการนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจาหน่าย
2.1 เครื่องมือปริมาณ
2.1.1 เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ ใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ต่อการนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจาหน่าย

151
2.1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การตอบแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยทาการขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 5 คนโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
2.1.3 วิธีดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยแนะนาตัวต่อผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อขออนุญาตทาการเก็บ
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 5 คน ในแต่ ผ ลิต ภั ณฑ์ ที่ ทางกลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุม ชนผลิ ต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จานวน 2 ชิ้นงาน
2.1.4 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ
2.1.4.1 แบบสอบถามประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญมีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
2.1.4.2 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัย จากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบบสอบถาม
แบ่งได้เป็น 4ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ประกอบด้วยคาถามจานวน 7 ข้อ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะ อาชีพ
สถานที่ทางาน ตาแหน่งทางวิชาการ และตาแหน่งอื่นๆ มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
ส่วนที่.2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การประเมินรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มี
ลักษณะเป็นคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
ส่วนที่.3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การประเมิ นรูปแบบของบรรจุภัณ ฑ์
ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ข้อ ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ประกอบด้วย
โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
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ระดับการวัดข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนน
(Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 - 5.00
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.50 - 3.49
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00 - 1.49
รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
2.1.4.3 ผู้ วิ จั ย ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล ของแบบสอบถามเพื่ อ หาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ที่ทา
การตรวจสอบก็คือผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยจานวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลย
พินิจของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (Subject Matter Specialists) โดยการใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นที่ต้องการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทั้ง 5 คนทาการพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนน ดังนี้ (โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
หลังจากนั้นให้นาคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้
IOC 

R
N

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการ
วิจัย
R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดั ชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
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2.1.4.5.น าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ด าเนิ น การเก็ บ
แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตามที่ได้กาหนดไว้
2.1.5 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
- ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม
2.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1.6.1 วิ เ คราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis)
เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล การประเมิ น รู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนโดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
แสดงผลเป็นวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ แสดงผลเป็นความถี่และร้อยละ
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ แสดงผลเป็นค่าต่าสุดและค่าสูง สุด (Minimum and Maximum) ค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แสดงผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3..วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ท าการประเมิ น ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.1 เครื่องมือเชิงคุณภาพ และเครื่องมือเชิงปริมาณ
แบบสอบถามประเมิ น ศั กยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ ใช้ สาหรับผู้ วิจัย ประเมิน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ข องรู ปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ใช้พื้นที่ในศึกษาทดลอง (Tryout
Study) ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
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กลุ่ ม โดยพื้ น ที่ ใ นศึก ษาทดลอง (Tryout Study) แห่ ง ละ 10 คนรวม 20 คน ใช้ ก ารเลื อ กแบบ
(Purposive Selection)
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม
การจัดอบรม.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practices).การสนทนากลุ่มของ
กระบวน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษา
ทดลอง
3.3.2 ผู้วิจัยถอดบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนา ในกระบวนการดาเนินการวิจัย
ในประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม การจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of
Practices) การสนทนากลุ่ม ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษาทดลอง (Tryout Study)
3.3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต
จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community.of.Practices).การสนทนากลุ่มของกระบวน การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง
(Tryout Study)
3.4 การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ
แบบสอบถามประเมิน ศั กยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ มีขั้นตอนการสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคาถาม 20 ข้อ ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
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ระดับการวัดข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดคะแนน
(Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ
4.50 - 5.00
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49
มีความเหมาะสมในระดับมาก
2.50 - 3.49
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1.00 - 1.49
มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อหา (Content Validity) ก่ อ นน าไปใช้ใ นการเก็ บข้ อ มูล จริง จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ซึ่ ง ผู้ที่ ท าการ
ตรวจสอบก็คือผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยจานวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลย
พินิจของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (Subject Matter Specialists) โดยการใช้วิธี หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นที่ต้องการวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือทั้ง 5 คนทาการพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนน ดังนี้ (โชติมา หนูพริก, 2553: 123)
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
หลังจากนั้นให้นาคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้
IOC 

R
N

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาในประเด็นที่ต้องการ
วิจัย
R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
นาข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของคาถามให้มี
ความชัดเจนสามารถสื่อความได้ง่าย
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นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเก็บแบบสอบถาม
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ตามที่ได้กาหนดไว้
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้
ทราบข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน ศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงผลเป็นค่าต่าสุดและค่าสูงสุด (Minimum
and Maximum) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเพื่อ ให้ผู้ เชี่ ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แสดงผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ตารางที่ 6 สรุปขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I)
วัตถุประสงค์
1. ทาการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) ที่ได้จาก
การพัฒนา
(Product Testing)

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
จานวน 424
คน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
(Product
Testing)

กิจกรรม วิธีการ
ผู้วิจัยและทางกลุ่ม
วิสาหกิจร่วมทดสอบ
ตลาดและทาการเก็บ
แบบสอบถาม

ตัวชี้วัด
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
จานวน 424 คน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การสังเคราะห์
เนื้อหา
2. ทาการทดสอบ กลุ่มลูกค้า
แบบสอบถาม
ผู้วิจัยลงพื้นที่ทาการเก็บ ได้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย
การสัมภาษณ์
ข้อมูลการทดสอบ
ข้อเสนอแนะ ใน
สร้างสรรค์
จานวน 12 คน แบบมีโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
การปรับปรุงพัฒนา
(ต้นแบบ) ที่ได้จาก
(Structured
(ต้นแบบ) ที่ได้จากการ ผลิตภัณฑ์
การพัฒนา
Interview)
พัฒนา (Product
สร้างสรรค์
(Product Testing)
Testing) กับ
(ต้นแบบ)
กลุ่มเป้าหมาย
3. ทาการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถาม
ผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกิจ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
รูปแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 5 คน ประเมินรูปแบบ ทารูปแบบผลิตภัณฑ์
ส่วนเบี่ยงเบน
สร้างสรรค์ศึกษา
การพัฒนา
สร้างสรรค์ที่มีความ
มาตรฐาน
ความเหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์สาหรับ แตกต่างและทาการเก็บ การสังเคราะห์
การนาไปผลิตเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามกับทาง
เนื้อหา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รูปแบบ
การจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) และ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 6 สรุปขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนาไปใช้ (Implementation: I) (ต่อ)
วัตถุประสงค์
4. เพื่อทาการ
ประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ

เครื่องมือที่ใช้
กิจกรรม วิธีการ
แบบสอบถาม
ผู้วิจัยทาการประเมิน
ประเมินศักยภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การสังเคราะห์
เนื้อหา
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ขั้ น ตอนที่ . 4 การพั ฒ นา.(Development:.D2).การประเมิ น ผลและถอดบทเรี ย น
(Evaluation: E)
การประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1..วัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลและปรับปรุง รูปแบบ สรุปแนวทางและถอดบทเรียน
จากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ เพื่อให้ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยดาเนินการ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 เครื่องมือเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยทาการถอดบทเรียน สรุปและสังเคราะห์ความจากประเด็นต่างๆ ตามกรอบ
แนวทางการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1.2 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ใช้พื้นที่ในศึกษาทดลอง (Tryout
Study) ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
กลุ่มโดยพื้นที่ในศึกษาทดลอง (Tryout Study) แห่ง ละ 10 คนรวม 20 คน ใช้การเลือกแบบ
(Purposive Selection)
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม
การจัดอบรม.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practices).การสนทนากลุ่ม ของ
กระบวน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษา
ทดลอง (Tryout Study)
1.3.2 ผู้วิจัยถอดบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนา ในกระบวนการดาเนินการวิจัย
ในประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม การจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of
Practices) การสนทนากลุ่ม ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษาทดลอง (Tryout Study)
1.3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต
จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community.of.Practices).การสนทนากลุ่มของกระบวน การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง
(Tryout Study)
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1.3.4 ผู้วิจัยทาการสรุปแนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้กระบวนการถอดบทเรียน ในประเด็นด่างๆในการดาเนินการงานวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) สรุปผลและจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 7 สรุปขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลและถอดบทเรียน
(Evaluation: E)
วัตถุประสงค์
1. การประเมินผล
ปรับปรุงรูปแบบ
สรุปแนวทางและ
ถอดบทเรียนจาก
การวิจัยรูปแบบ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ

เครื่องมือที่ใช้
กิจกรรม วิธีการ
กรอบแนวทาง ผู้วิจัยทาการถอดบทเรียน
การถอด
สรุปและสังเคราะห์ความ
บทเรียนการ
จากประเด็น
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ได้รายงานผลการ
ถอดบทเรียนจาก
การใช้รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จนได้
รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
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ตารางที่ 8 แสดงวิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 (R1)
ขั้นที่2 (D1)
การวิจัย (Research: R1)
การพัฒนา (Development:
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ D1) เป็นการออกแบบและ
ที่เกี่ยวข้องและสารวจข้อมูล
พัฒนา (Design and
พื้นฐาน(Analysis: A)
Development: D and D)

ขั้นที่ 3 (R2)
การวิจัย (Research:
R2) เป็นการนาไปใช้
(Implementation: I)

1.1 ศึกษาสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับบริบทกลุ่มวิสาหกิจ
ประวัติความเป็นมาสถานภาพ
ของกลุ่ม รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตอยู่ในปัจจุบัน ถึงความ
เป็นมา วิธีการคิดกระบวนการ
ผลิต และผลประกอบการของ
กลุ่ม
1.3 ศึกษาสภาพปัญหา จุด
แข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความ สาเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลทาให้กลุ่มวิสาหกิจ
ประสบความสาเร็จ อีกทั้งการ
นาผลการศึกษามาปรับใช้ใน
การสร้างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ต่อไป

2.1 ผู้วิจัยนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการสังเคราะห์ในขั้นตอน
ที่ 1 การวิจัย (Research: R1)
การศึกษาวิเคราะห์องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ดาเนินการจัดทารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ละ
จัดส่งรูปแบบให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการ
ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบฯ

3.1 ผู้วิจัยจะทาการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
(Product Testing) กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
ศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายการ
ส่งเสริมการตลาด การ
ยอมรับและการตัดสินใจ
ซื้อ โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล

2.2 ดาเนินการพัฒนาโดย
กระบวนการ การจัดอบรมให้
ความรู้ การประเมินตนเอง
ก่อน - หลังได้รับการอบรม
2.3จัดเวทีสนทนกลุ่มย่อย จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ประกอบการ
ชุมชนเป็นผู้เลือก จานวน 1
ชนิด โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

3.2 ผู้วิจัยทาการ
สัมภาษณ์ผู้บริโภคในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3.3 ผู้วิจัยดาเนินการให้
ผู้เชี่ยวชาญทาการ
ประเมินศึกษาความ
เหมาะสมต่อการนาไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การจัดจาหน่าย โดยใช้
แบบสอบถาม ในการเก็บ
ข้อมูล

ขั้นที่ 4 (D2)
การพัฒนา
(Development:
D2) การประเมินผล
และถอดบทเรียน
(Evaluation: E)
4.1 การประเมินผล
และถอดบทเรียน
รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
- กรอบแนวทางการ
ถอดบทเรียน
-รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
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ตารางที่ 8 แสดงวิธีการดาเนินการวิจัย (ต่อ)
ขั้นที่ 1 (R1)
ขั้นที่ 2 (D1)
การวิจัย (Research: R1)
การพัฒนา (Development:
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ D1) เป็นการออกแบบและ
ที่เกี่ยวข้องและสารวจข้อมูล
พัฒนา (Design and
พื้นฐาน (Analysis: A)
Development: D and D)

ขั้นที่ 3 (R2)
การวิจัย (Research:
R2) เป็นการนาไปใช้
(Implementation: I)

โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้
- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่
การสัมภาษณ์เชิงลึกประธาน
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้นาชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านใน
พื้นที่โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก
- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่
หนังสือ ตารา งานวิจัย และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การบันทึกข้อมูล/การวิเคราะห์
เนื้อหา
- แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
- แบบบันทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง

- แบบสอบถามทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(Product Testing)
- แบบสอบถามการ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured
Interview)
- แบบสอบถามประเมิน
รูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ
- แบบสอบถามประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.4 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation)
ใช้เป็นแนวทางในการสังเกต
ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อ
เก็บข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์
- แบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบฯ
- แบบประเมินความรู้ก่อน หลังการอบรม
- แบบประเมินผลการอบรม
- แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 4 (D2)
การพัฒนา
(Development:
D2) การประเมินผล
และถอดบทเรียน
(Evaluation: E)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย เรื ่อ ง การพัฒ นาศัก ยภาพผู ้ป ระกอบการชุม ชน ตามแนวคิด เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของวิธีการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิง ปริมาณและการวิจั ยเชิง
คุณภาพ ประกอบกับลักษณะการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุม ชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
4.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิจัย (Research:.R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และสารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนา (Development:.D1) ผลการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D)
ตอนที่ 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการนาไปใช้ (Implementation: I)
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน
(Evaluation: E)
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 1 ผลการวิจัย (Research: R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และสารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร ยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุ มชน สภาพปัญหา
จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
4. ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
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1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง คุณภาพ เป็น การวิจัยและพัฒนา (The Research and
Development)การนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการศึกษามี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยขอนาเสนอ 4ส่วน ได้แก่
1.1.ข้อมูลพื้นฐานและบริบทพื้นที่จังหวัดนครปฐม.
1.2.วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม.
1.3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม
1.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
1.1 ข้อมูลพื้นฐานและบริบทเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ประวัติความเป็นมา นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมสาคัญที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่
ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสาคัญในสมัย
ทวารวดี ในยุ ค นั้ น นครปฐมเป็ น แหล่ ง เผยแพร่ อ ารยธรรมจากประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง รวมทั้ ง
พระพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
เป็นจานวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้าที่ไหลผ่านตัวเมือง
เปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้า และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อเมืองนครไชยศรี
หรื อ ศรี วิ ชั ย นครปฐมจึ ง เป็ น เมื อ งร้ า งอยู่ ห ลายร้ อ ยปี จนกระทั่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใด
เทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯให้ก่อเจดีย์แ บบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยใช้ชื่อว่า พระ
ปฐมเจดีย์ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯให้ขุดคลอง
เจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น
ต่อมาในสมัยระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟ
สายใต้ผ่านเมืองนครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นปุารก พระองค์จึงโปรดฯให้ย้ายเมืองจากตาบลท่า อาเภอ
นครชัยศรี มาตั้งที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งโบราณ
ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างพระราชวัง
สนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือปุา โดยโปรดฯให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีก
หลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระ
ปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ และบูรณะองค์
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พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองนครไชยศรี
เป็นนครปฐม (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดนครปฐม, 2558)

ภาพที่ 6 ข้อมูลจังหวัดนครปฐม
ที่มา: สานักงานจังหวัดนครปฐม. (2558). ข้อมูลพื้นฐานและบริบทเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดนครปฐม.
เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.nakhonpathom.go.th
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีน
ซึ่ง เป็ นพื้นที่ บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มี พื้นที่ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่
เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทราสาคร
และอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอไทรน้อย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางกรวย จัง หวัด
นนทบุ รี เขตทวี วั ฒ นา เขตหนองแขม จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร และอ าเภอบางไทร จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดต่ อกั บอ าเภอบ้านโปุ ง อาเภอโพธาราม จัง หวัด ราชบุ รี และ
อาเภอท่ามะกา อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ลัก ษณะภูมิ ป ระเทศของจั ง หวั ดนครปฐมโดยทั่ วไปมีลั ก ษณะเป็ น ที่ ร าบ ถึ ง ค่ อ นข้ า ง
ราบเรียบ ไม่มีภูเขาและปุาไม้ พื้นที่ตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน พื้นที่
ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ากระจาย พื้นที่ด้าน
ตะวันออกและด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อ
การเกษตรและการคมนาคมอยู่มาก พื้นที่สูงจากระดับน้าทะเล 2-4 เมตร
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ประชากร
พ.ศ. 2555 มีประชากรจานวนทั้งสิ้น .874,616.คน เป็นชายจานวน 420,026 คน หญิง
จานวน 454,590 คน โดยอาเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อาเภอเมืองนครปฐม จานวน 273,391คน
รองลงมาได้แก่ อาเภอสามพราน จานวน 192,450 คน
สภาพทางเศรษฐกิจ
1. การเกษตรกรรม
จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งสิ้น 760,337.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของ
พื้นที่ทั้งหมด การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรส่วนใหญ่ร้อย
ละ23.44 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งสิ้น 818,378.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
60.39ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อาชีพเกษตรกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้ และการ
เลี้ยงสัตว์ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้าเพราะมีระบบชลประทานที่ ดี
โดยอาศั ย แหล่ง น้ าจากลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา ท่ า จี น และแม่ ก ลอง ประกอบกั บ เกษตรกรจั ง หวั ด
นครปฐมมีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรที่
พัฒนามากขึ้นระดับหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่ างๆ และไม้
ดอกไม้ประดับ การเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐม มีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดระบบการ
ผลิต เพื่อเชื่อมโยงการส่งออก
2. การกสิกรรม
ในปี 2551 - 2552 จั ง หวั ดนครปฐม ใช้ พื้น ที่ เพาะปลู ก แยกเป็ น พื้ นที่ ใ ช้ท านา
412,210 ไร่ พืชไร่ 77,514.50 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 64,007.75 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 13,225.25 ไร่
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม ดังนี้
2.1 ข้าว จังหวัดนครปฐม มีการทานาปีละ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดย
ข้าวนาปีเป็นข้าวเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม มกราคม ส่วนข้าวนาปรังเป็นข้าวที่เพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน และจะเก็บเกี่ยวใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม แต่เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ จึงสามารถ
ปลูกข้าวได้ต่อเนื่องเกือบตลอดปี คือสามารถปลูกได้ 2 ปี 5 ครั้ง สาหรับผลผลิตข้าวฤดูการผลิต ปี
2551 - 2552 ของจังหวัดมีดังนี้
2.1.1 ข้าวนาปี จากสถิติการเพาะปลูกปี 2551 - 2552 พบว่า มีปริมาณผลผลิต
จานวน 359,635.44 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 - 2551 เป็นจานวน 8,335.31 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ
2.32 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในปี 2551 - 2552 จานวน 411,616 เพิ่มขึ้ นจากปี 2550 - 2551 เป็น
จานวน 10,419 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.54
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2.1.2 ข้ า วนาปรั ง จากสถิ ติ ก ารเพาะปลู ก ปี 2551 - 2552 พบว่ า มี ป ริ ม าณ
ผลผลิต จานวน 360,765.37ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 - 2551 เป็นจานวน 5,781.37 ตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.61 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในปี 2551 - 2552 จานวน 412,210 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 2551 เป็นจานวน 6,053.5 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47
2.2 อ้อยโรงงาน พืชไร่ที่สาคัญของจังหวัดฯ คือ อ้อยโรงงานที่ใช้ผลิตน้าตาลทราย ใน
ปี 2551 - 2552 จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตอ้อยโรงงาน 880,312 ตัน ลดลงจากปี 2550 - 2551
จานวน 4,954.5 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.57 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกในปี 2551 - 2552 จานวน
74,026 ไร่ ลดลงจากปี 2550/2551 เป็นจานวน 1,448.5 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 อ้อยเป็นพืชที่
เพาะปลูกในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ปลูก
มากในเขตอาเภอกาแพงแสน และอาเภอเมืองนครปฐม
2.3.ผลไม้ การท าสวนผลไม้ นั บ เป็ น อาชี พ หนึ่ ง ที่ ร าษฎรท าการเพาะปลู ก มาก
ประกอบด้วยส้มโอ มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง มะพร้าวน้าหอม มะนาว กล้วยน้าว้า ขนุน องุ่น กระท้อน กล้วย
หอม และลาไย เป็นต้น สาหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจัง หวั ดนครปฐมเป็นที่รู้จักทั่วไปของผู้บริโภค
ได้แก่ ส้มโอนครชัยศรี และมะพร้าวน้าหอมสามพราน ปี 2551 - 2552 จังหวัดมีผลผลิตผลไม้รวม
ประมาณ 126,830.46 ตัน มูลค่าประมาณ 1,564.35 ล้านบาท
2.4.พืช ผัก มีก ารปลูก กั นทั่ วไป นอกจากจะใช้ บริ โภคภายในจัง หวัด แล้ว ยั ง ส่ง ไป
จาหน่ายยังจังหวัดข้างเคียงและกรุงเทพฯ และพืชผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง สามารถส่งไปจาหน่าย
ต่างประเทศด้ วย พืชผั กที่ปลู กกัน มาก ได้ แก่ ข้าวโพดฝั กอ่อ น ข้ าวโพดหวาน ผักคะน้า แตงกวา
ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง ผักคื่นฉ่าย ผักชี เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟูาภูฐาน ผักบุ้งจีน ผักบุ้ง
น้า ผักกะเฉด กระชาย ต้นหอม ฯลฯ ในปี 2551 - 2552 มีผลผลิตผักรวมประมาณ 215,372.16 ตัน
มูลค่าประมาณ 4,522.81 ล้านบาท
2.5 ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ที่สาคัญ และมีไม้
ดอก ไม้ประดับอื่นๆ เช่น กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร รัก ดาวเรือ ง ซึ่งได้รับความนิยมทั้งตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ ในแต่ละปีจังหวัดนครปฐมมีรายได้จากการจาหน่ายไม้ดอกไม้ประดับประมาณ
1,520 ล้านบาทพื้นที่ เพาะปลูกส่ว นใหญ่อ ยู่ในเขตอาเภอสามพราน นครชั ยศรี พุ ทธมณฑล และ
อาเภอบางเลน
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ภาพที่ 7 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดนครปฐม
ที่มา: สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม. (2558). พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด
นครปฐม. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/
website_th/news/news_detail/TNEVN5708200010027.
1.2 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลการจดทะเบียน.ณ วันที่ 30.พฤศจิกายน 2558 จังหวัดนครปฐมมีวิสาหกิจ
ชุ ม ชนที่ จ ดทะเบี ย นไว้ จ านวน 278 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สมาชิ ก 3,328 ราย และมี ก ารจดทะเบี ย น
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 เครือข่าย สมาชิก 67 คน (กรมส่ง เสริมการเกษตร สานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558)
1. จาแนกวิสาหกิจชุมชนตามกลุ่มการผลิตสินค้า ได้ดังนี้
1.1 การผลิตพืช จานวน 57 วิสาหกิจชุมชน
1.2 การผลิตประมง จานวน 15 วิสาหกิจชุมชน
1.3 การผลิตปศุสัตว์ จานวน 15 วิสาหกิจชุมชน
1.4 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จานวน 54 วิสาหกิจชุมชน
1.5 การผลิตปัจจัยการผลิต จานวน 28 วิสาหกิจชุมชน
1.6 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เสื้อผ้า จานวน9 วิสาหกิจชุมชน
1.7 ดอกไม้ประดิษฐ์ จานวน 7 วิสาหกิจชุมชน
1.8 เครื่องจักสาน จานวน 5 วิสาหกิจชุมชน
1.9 เครื่องดื่ม จานวน 15 วิสาหกิจชุมชน
1.10 เครื่องประดับ/อัญมณี จานวน 5 วิสาหกิจชุมชน
1.11 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จานวน 10 วิสาหกิจชุมชน
1.12 ของชาร่วย/ของที่ระลึก จานวน 8 วิสาหกิจชุมชน
1.13 เครื่องประดับ/อัญมณี จานวน 3 วิสาหกิจชุมชน
1.14 เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์ จานวน 2 วิสาหกิจชุมชน
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1.15 เครื่องปั้น จานวน 2 วิสาหกิจชุมชน
1.16 เครื่องหนัง จานวน 1 วิสาหกิจชุมชน
1.17 สิ่งประดิษฐ์จากโลหะ จานวน 1 วิสาหกิจชุมชน
1.18 การผลิตสินค้าอื่นๆ จานวน 24 วิสาหกิจชุมชน
2. จาแนกวิสาหกิจชุมชนตามกลุ่มการให้บริการ ได้ดังนี้
2.1 ร้านค้าชุมชน จานวน 6 วิสาหกิจชุมชน
2.2 ออมทรัพย์ชุมชน จานวน 3 วิสาหกิจชุมชน
2.3 การท่องเที่ยว จานวน 2 วิสาหกิจชุมชน
2.4 การบริการด้านสุขภาพ จานวน 2 วิสาหกิจชุมชน
2.5 บริการอื่น ๆ จานวน 4 วิสาหกิจชุมชน
อาเภอที่มีการจดทะเบียนฯ มากที่สุด คือ อาเภอบางเลน จานวน 94 วิสาหกิจ
ชุมชน รองลงมาคือ อาเภอเมืองนครปฐม จานวน 53 วิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายฯ อาเภอนครชัยศรี
จานวน 38 วิสาหกิจชุมชนอาเภอกาแพงแสน จานวน 30 วิสาหกิจชุมชน อาเภอพุทธมณฑล จานวน
26 วิสาหกิจชุมชน อาเภอสามพราน จานวน 20 วิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายฯ และอาเภอดอนตูม
จานวน 17 วิสาหกิจชุมชน
การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
มีวิสาหกิจชุมชนที่ประเมินศักยภาพแล้ว 278 วิสาหกิจชุมชนและ 2 เครือข่ายฯ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯที่จดทะเบียน
ยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม
1. วิสัยทัศน์: ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน
2. พันธกิจ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทุนของชุมชน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2.3 รับรองสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2.4.ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดการ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างมีเอกภาพ
3. วัตถุประสงค์หลัก
3.1 ชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3.2 ชุมชนสามารถดาเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนได้และมีการบริหารจัดการที่ดี
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3.3.วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่ง เสริมสนับสนุน
อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
4. ยุทธศสตร์จังหวัดนครปฐมได้มีการกาหนดยุทธวิธีในการดาเนินยุทธศาสตร์แต่ละ
ข้อ
ตารางที่ 9 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้การวิจัยและพัฒนา
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2. การเสริมสร้างปัจจัยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
การปฏิบัติ

3. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม

4. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

ยุทธวิธี
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแผนแม่บทชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีการแปลงแผนแม่บทชุมชนสู่การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในประเด็นที่
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1..ส่งเสริมการพัฒนาผู้นาชุมชนเป็นนักวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
2..สนับสนุนให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1..ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนโดยชุมชน
2..ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิสาหกิจ
ชุมชน
3..ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
4..ใช้กลไกของรัฐสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
วิสาหกิจชุมชน
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข
1. การบริหารจัดการทุน

2. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

ยุทธวิธี

1. ส่งเสริมระบบการสะสมทุนวิสาหกิจชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลาย
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน
3. ให้มีการประกอบการวิสาหกิจชุมชนบน
พื้นฐานทรัพยากรและผลผลิตของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
4. ให้มีการพัฒนาระบบการจัดการและการฟื้นฟู
ทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน
5. ให้มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
เทคโนโลยีในการพัฒนาและประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
6. ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน
7. ส่งเสริมการบูรณาการทุนชุมชน
1..ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน แลเครือข่ายอย่างสัมพันธ์กัน
2. ให้มีการบริหารจัดการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน
เป็นเครือข่ายภายใต้ระบบเศรษฐกิจชุมชน
3..ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายตลาดของวิสาหกิ
ชุมชน
5. สนับสนุนให้มีกองทุนวิสาหกิจชุมชน
6..ให้มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและสมาชิก
สามารถตรวจสอบกันเองได้

172
ตารางที่ 9 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
3. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

4. การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
1. การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ยุทธวิธี
1. ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภททดแทน
การนาเข้าจากภายนอกชุมชนรวมทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรผลผลิตและวิสาหกิจบริการ
2. ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างครบวงจร
1..ส่งเสริมให้มีการจัดสรรผลกาไรในการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นกองทุนสวัสดิการ
ของชุมชน ตามความสมัครใจของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน
2..ให้มีการจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งเพื่อเป็นสวัสดิการโดยตรงและเพื่อเป็นต้นทุน
หรือวัตถุดิบในกระบวนการวิสาหกิจชุมชน

1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการทาแผนแม่บท
ชุมชนในทุกตาบล รวมทั้ง ปรับแผนดังกล่าวทุกปี
พร้อมกับการปรับฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสาร
2. ให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนสนับสนุนให้เข้าไปจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้การส่งเสริมเป็นเอกภาพ
3. ให้มีการพัฒนามาตรฐานวิสาหกิจชุมชนโดย
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีส่วน
ร่วม
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ยุทธศาสตร์
2. การพัฒนาและสนับสนุนการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน

3. การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

4. การสนับสนุนการจัดการวิสาหกิจชุมชน

ยุทธวิธี
1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนในระดับตาบลและระดับอาเภอ ใน
พื้นที่ที่มีประเด็นและความสนใจร่วมกัน
2. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตกับผู้บริโภค
1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการทาแผนแม่บท
โดยกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
2..ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบ
วิสาหกิจชุมชนทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้การ
ฝึกอบรม
3. ให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. ให้จัดการเรียนรู้และดูงานสาหรับตัวแทนจาก
ภาครัฐ เอกชน วิชาการ สื่อมวลชน ภาคประชา
สังคมและผู้บริโภคเพื่อความเข้าใจและความร่วมมือ
ให้มีการทบทวนระบบบริหารจัดการของรัฐให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชน
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ยุทธศาสตร์
5. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาค เอกชน ภาคประชาชนและชุมชน

6..การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

7. การประชาสัมพันธ์

ยุทธวิธี
1..ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
ชุมชน
2. ให้มีการประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นเอกภาพ
3. ให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน
4. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและชุมชน ในการดาเนินงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
1..ให้มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
2..ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน
3..ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของชุมชนกับเครือข่าย
อื่นๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ความร่วมมือกัน
1..ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องวิสาหกิจ
ชุมชนทางสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้
สาธารณชนทั่วไป
2..ใช้ระบบและเครือข่ายสารสนเทศข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน โดยบุคคลทั่วไปได้ด้วย
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1.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม
กลุ่มผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
โดยการรวมกลุ่มของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านดอนทอง ตาบลคลองใหม่ อาเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างงานและรายได้เสริมให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ เนื่องจากหมู่บ้านดอน
ทอง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีผลไม้มากมายหลายชนิดที่มีคุณภาพและรสชาติดี สามารถขายได้ ตลอด
ทุกฤดูกาล แต่ก็มีผลไม้บางชนิด เช่น กล้วยหอม ซึ่งเมื่อผ่านช่วงเทศกาลแล้วราคาจะลดต่าลง และ
หากผิวกล้วยไม่สวยหรือขนาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะขายไม่ได้ราคา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหา
ราคากล้วยหอมตกต่า กลุ่มฯจึงเลือกกล้วยหอมทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในชื่ อ กล้วย
หอมอบเนยโดยมีจุดเด่น คือ ใช้กล้วยหอมทองคัดพันธุ์ที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่อาเภอสามพรานและ
พื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะแร่ธาตุในดินที่เหมาะสม ทาให้กล้วยหอมมีเนื้อดีเป็นเอกลักษณ์เด่นกว่า
กล้วยหอมของพื้นที่อื่น เนื้อของกล้วยจะหอม-บาง-ยาว-กรอบ-อร่อย ซึ่งการแปรรูปจะเน้นคุณภาพ
และประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสาคัญ (ฉัตรอนงค์ วงษ์คาซาว, 2557)

ภาพที่ 8 กล้วยหอมอบเนย
ที่มา: เพลินบานาน่า. (2559). เพลินกล้วยหอมอบเนย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559. เข้าถึง
ได้จาก www.plearn-banana.com.
ในปี 2553 กลุ่ ม ฯ ได้ ม าลงทะเบี ย นกั บ กรมพั ฒ นาชุ ม ชนตามโครงการ
หนึ่ ง ตาบล หนึ่ ง ผลิตภัณฑ์.(OTOP).และได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทยประจาปี พ.ศ. 2553 ผลการคัดสรรฯ ได้ระดับ 4 ดาว จึงทาให้กลุ่มฯ มีกาลังใจมากขึ้น และได้
ดาเนิ นการปรั บปรุ งพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง ด้ านคุ ณภาพ ด้ านกระบวนการผลิ ต มี โรงเรือ นและ
รูปแบบของผลิ ตภัณฑ์ จนทาให้เมื่อปี 2555 กลุ่ม ฯได้รับ การคัด เลือกเข้าประกวดคัด สรร OTOP
PLUS ได้รับรางวัลสินค้าดีเด่นระดับประเทศ และในปีเดียวกัน กลุ่มฯ ได้นาผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัด
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สรร สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจาปี พ.ศ. 2555 ได้ระดับ 5 ดาว ทาให้ กลุ่มฯมีความ
ภูมิใจเป็นอย่างมาก (เพลินบานาน่า, 2558)
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มฯได้สร้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์
สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและนอกประเทศเป็ น
อย่างดี ทั้งนี้ ได้มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นความซื่อสัตย์ในการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น โดยมี
ระบบการจัดการ ดังนี้
1..จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาสูง เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มฯ มีพื้นฐานด้าน
การเกษตรเป็นหลัก จึงมีความเข้าใจถึงต้นทุนการผลิตและปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ของเกษตรกร เมื่อกลุ่ม
มีช่องทางการแปรรูปและจาหน่ายจึงสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาสูงได้
2. มีการจัดระบบการออมทรัพย์ในชุมชนสาหรับสาหรับการลงทุน และเผยแพร่
ความรู้ด้านการออมให้กับชุมชนอื่น เพื่อให้เงินยังคงอยู่ในชุมชน และเกิดการหมุนเวียนทางการเงิน
ภายในชุมชนให้มากที่สุด
การผลิต กล้วยหอมอบเนยจะเน้นคุณภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค
เพราะผู้บริโภคอาจจะมองว่ากลุ่มอาหารประเภทขบเคี้ยว จะมีส่วนผสมของแปูงและสารปรุงแต่งกลิ่น
สีเป็นหลัก แต่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ จะทาจากกล้วยหอมแท้ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่
แล้ว และเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม และกลุ่มฯ ไม่มีนโยบายในการปรุงแต่ง
กลิ่นและสีด้วยสารสังเคราะห์ทางเคมี จึงถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัย เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลกับผู้บริโภคประกอบกับรสชาติของผลิตภัณ ฑ์ที่ดี ทาให้ผู้บริโภคตัด สินใจซื้อได้ไ ม่ยาก และ
สามารถติดตลาดได้ ในระดั บสูงเพิ่มยอดขายและสร้า งผลก าไรได้ ง่าย ซึ่ง กลุ่ม ฯ มีแ นวทางในการ
บริหารงานโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ ดังนี้
1..เครือข่ายตัวแทนจาหน่าย เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่ขายสินค้าใน
กลุ่มอาหาร ขนมและของฝาก แม้กลุ่มฯ จะยัง ไม่มีชื่อเสีย ง และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก แต่
สามารถให้ส่วนต่างการขายแก่ตัวแทนจาหน่ายมากกว่า ร้อยละ 30 ซึ่งอาจเป็นส่วนแบ่งในระดับปกติ
เมื่อจัดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯให้อยู่ในหมวดของฝากเดียวกัน แต่จะเป็นส่วนแบ่งที่สูงมากเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มฯ ในหมวดขนมขบเคี้ยว
2. เครือข่ายผู้บริโภค เป็นการขายตรงจากกลุ่มฯ สู่ผู้บริโภคโดยการเก็บข้อมูลผู้
ซื้อผ่านการออกงานแสดงสินค้าที่ ผ่านมา และในปี 2556 นี้ จะเริ่มดาเนินการด้านการตลาดผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่นการจัดทา Website และ Social Network ต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้จะทาให้กาไรต่อ
หน่วยของกลุ่มฯเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่ม มีความพร้อมในการเพิ่มกาลัง การผลิตจากการลงทุนที่ไ ด้
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ดาเนินการในปี 2555 มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นดาเนินการ มีทุนสารองสาหรับหมุนเวียนและ
มีความเข้มแข็งในการยืนหยัดในหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารธุรกิจ
จากการประมาณการด้านกาลังการผลิตและการคานวณต้นทุน กลุ่มฯมีเปูาหมาย
ในการเพิ่มยอดขายในปี 2556 ร้อยละ 40 จากปัจจุบัน โดยให้มีตัวแทนจาหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 4 ราย
ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายรับ และเพิ่มยอดขายในปี 2557 ร้อยละ 80 จากปัจจุบัน โดย
ให้มีตัวแทนจาหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายรับและเพิ่มยอดขายใน
ปี 2558 ร้อยละ 100 จากปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มตัวแทนจาหน่าย คิด เป็นร้อยละ 40 ของรายรับ
กล่าวคือ กลุ่มฯ มีความมุ่งหมายในการจัดจาหน่ายถึง ผู้บริโภคโดยชุมชนเป็นหลัก ผ่านการส่ง เสริม
ช่องทางการขายจากภาครัฐ ร่วมกับการให้ความรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการ และช่องทางออนไลน์ เมื่อ
กลุ่มฯมีความเข้มแข็งด้านการเงินมากยิ่งขึ้น จะสามารถขยายผล เพื่อดาเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรอื่นได้ต่อไป (เพลินบานาน่า, 2558)

ภาพที่ 9 เพลิน กล้วยหอมอบเนย
ที่มา: เพลินบานาน่า. (2559). เพลินกล้วยหอมอบเนย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559. เข้าถึง
ได้จาก www.plearn-banana.com.
1.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ความที่ ผลผลิ ต กระเจี๊ย บสดในพื้น ที่ จั ง หวั ดนครปฐมมีม ากจนล้ นตลาด กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึง รวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยนาวัตถุดิบ
ภายในชุมชนที่เหลือจากการจาหน่ายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ถนอมอาหาร ยืดอายุสินค้าให้อยู่ ในตลาด
ได้ยาวนานขึ้น นอกจากช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตกระเจี๊ยบสดแล้ว ยังช่วยสร้างอาชีพเสริมให้กับคน
ในชุมชนด้วย
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สะอาด จึงสมานญาติ ประธานวิสาหกิ จชุมชนสนามจันทร์ ก่อตั้ง กลุ่มปี พ.ศ.
2546 ที่ตั้ง 4/30 หมู่ที่ 2 ตาบล สนามจันทร์ อาเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000โดยรวมกลุ่มจาก
คนในตาบลสนามจันทร์ จานวนเริ่มแรก 5 คน จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 35 คน โดยสมาชิกเลือกตั้ง
กรรมการบริหาร เพื่อดาเนินการด้านต่างๆ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิก โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้า โดยเทคโนโลยี และแรงงาน และวัตถุดิบ จากชุมชน
3. เป็นแหล่งรายได้ โดยจัดสรร ตามความเหมาะสม เช่นรายได้รายวัน รายปี
4. ดาเนินการเพิ่มศักยภาพ เพื่อสามารถแข่งขัน และอยู่รอดในเชิงธุรกิจปัจจุบัน
จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุนมา
นานแล้ว ในแต่ละปีจะมีผลผลิตกระเจี๊ยบจานวนมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์จึงเอาวัตถุดิบที่
เหลือเหล่านั้นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ด้วยการจัดจาหน่ายในเชิง พาณิชย์ โดยนามา
อบแห้งในระบบสุญญากาศ ได้เป็นกระเจี๊ยบกรอบสาหรับกินเล่น แต่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จาก
การศึก ษาพบว่า กระเจี๊ยบเขียวมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยญี่ปุนเข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรในเมืองไทยปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อส่งออกไปญี่ปุน ซึ่ง คนญี่ปุนนิยมกินแบบสดๆ กินเป็น
อาหารประจาวัน แต่คนไทยไม่ชอบกินแบบสดๆ จึงนามาแปรรูปอบแห้งด้วยเทคโนโลยีระบบอบแห้ง
สุญญากาศ สามารถรักษาสารอาหารในตัวผักไม่ให้ถูกทาลาย และมีสีสันคงเดิม กรอบ กินง่ายทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557)

ภาพที่ 10 กระเจี๊ยบสดและกระเจี๊ยบแปรรูป
ที่มา: MGR Online. (2559). สแน็กกระเจี๊ยบ ดีท็อกซ์แบบไทย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กันยายน
2559. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?
NewsID =9540000000695.
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กระเจี๊ยบอบแห้งที่ผลิตมี 5 รส ประกอบด้วย รสธรรมชาติ รสสาหร่าย รสต้มยา
รสลาบ และรสวาซาบิ โดยผงปรุ งรสที่ใ ช้จะไม่ มีก ารผสมผงชู รส เหมาะส าหรั บคนที่ กินมั ง สวิรั ติ
นอกจากนี้ ได้เพิ่มสิ นค้าใหม่ๆ เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับ ลูกค้า แบ่ ง เป็นประเภท ผักอบแห้ง คื อ
กระเจี๊ยบเขียว บรอกโคลี่ ผลไม้อบแห้ง อาทิ ขนุน สัปปะรด และสมุนไพรจาพวกชาใบหม่อน ชา
มะระ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ใช้วัตถุดิบทุกอย่างมาจากชุมชนทั้งหมด เป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่น เพราะทุกขั้นตอนการผลิตก็ใช้แรงงานคนในพื้นที่ทั้งหมดจากการรวมกลุ่มของ
วิสาหกิจชุมชน
การผลิตและจัดจาหน่าย สามารถผลิตได้วันละ 200 - 300 กิโลกรัม กระเจี๊ยบ
สดนามาผ่านการแปรรูปทุกวัน บรรจุถุงส่งขายตามร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น โครงการสายใยรัก
ดอยคา เลมอนฟาร์ม เป็นต้น วางขายทั่วประเทศภายใต้ชื่อ ไพรทิพ จาหน่ายในราคา 40 บาทต่อ 1
ถุง
ขณะเดียวกันยังออกงานแสดงโชว์สินค้าโอท๊อปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ประมาณปีละ 10.ครั้ง ทาให้ได้พบกับลูกค้า ทราบความต้องการของลูกค้า และนามาพัฒนาสินค้า
ใหม่ๆ เสนอลูกค้าในครั้งต่อๆไป จุดเด่นของกลุ่มคือ การเป็นสินค้าโอท็อป ผลิตจากกลุ่มชาวบ้าน ใช้
วัตถุดิบจากชุมชนทั้งหมด ปลอดสารพิษ ทาสินค้าแบบพอเพียง ไม่สนตลาดต่างประเทศ เพราะต้อง
ลงทุนสูง ทาเท่าที่ตลาดต้องการ เพราะเราใช้เงินทุนจากกาไรที่ทาธุรกิจได้มาขยายกิจการ ประกอบ
กับสินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก จึงทาให้คนสนใจได้

ภาพที่ 11 งานแสดงโชว์สินค้าโอท็อป ซิตี้
ที่มา: MGR Online. (2559). สแน็กกระเจี๊ยบ ดีท็อกซ์แบบไทย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 17 กันยายน
2559. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?
NewsID =9540000000695.
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อุปสรรคในการขายสินค้า คือ การกระจายสินค้า เนื่องจากมีช่องทางการตลาด
น้อย ด้วยเงินทุนต่า ไม่สามารถทาโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสินค้าได้ ตลอดจนไม่สามารถ
แข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ที่มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายกว่า ทางกลุ่มจึงแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นการ
ออกงานแสดงสินค้า หาผู้ร่วมค้า จับมือกับร้านค้าอื่นๆแล้วนาสินค้าไปฝากขาย เพื่อขยายช่องทาง
การตลาด
แผนธุ ร กิ จ ในอนาคต จะผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ค วามหลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น คิ ด ค้ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เพราะเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค
เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ หันมารับประทานผักผลไม้มากยิ่งขึ้น และโอกาสทางการตลาดสาหรับลูกค้า
ที่ชื่นชอบการรักษาสุขภาพยังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เน้นการเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ สินค้าสมุน ไพรแปรรูปก็เกาะกระแสรักษา
สุขภาพนี้ได้ โดยดูจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสที่ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร ยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
ชุมชนระดับจังหวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2.1 ยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมภูมิปญญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมฯ พ.ศ. 2555 - 2559 มี
เปูาหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ด้วยภารกิจที่ทุกคนต้อ ง
ขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายร่วมกันเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่วเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเปูาหมาย 5 ประเด็น ดังนี้
1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สานักงานส่งเสริมภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกหลั กในการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เปูาประสงค์คือ มุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1. พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
2. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่สู่เวทีระดับโลก
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
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มีกระบวนงานในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเปูาหมายประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว 6 กระบวนงาน ได้แก่
1. กระบวนงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่าย
2. กระบวนงานส่งเสริมช่องทางการตลาด
3. กระบวนงานสืบค้น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. กระบวนงานสืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กระบวนงานสร้างมูลค่า เพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม
2.2.1 สถานการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม
ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการประเมินศักยภาพ 204
กลุ่มและ 2 เครือข่าย และจากยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการส่ง เสริมวิสาหกิจชุมชน จะเห็นได้ว่า
จัง หวัดนครปฐมให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิ สาหกิจชุมชนของสานักงานเลขานุการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ใช้กระบวนการเรียบรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มี
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยการใช้กระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน มีการ ส่ง เสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน เรื่องวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น และนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในแต่ละชุมชน ยังขึ้นกับ
ศักยภาพของแต่ละวิสาหกิจชุมชน และการให้ความสาคัญกับวิสาหกิจชุมชนของผู้นาชุมชนนั้นๆด้วย
จากข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภาคี ปรากฏว่า มีหลายวิสาหกิจชุมชนที่ไ ด้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/ตาบล
ผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจากหน่วยงานภาคีที่ผ่านมา ส่งผลอย่างน้อย
89 กลุ่มได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งบริหารจัดการ การทาแผนธุรกิจ การผลิต การตลาด ส่งผลให้มี
การพัฒ นาการวางแผนการผลิ ต พัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ให้ หลากหลายรู ปแบบ ตรงความต้อ งการของ
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น รู้จักการประชาสัมพันธ์ ทาการตลาดใหม่ๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถ
จาหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ทาให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น บางพื้นที่ทาให้คนในชุมชนมีงานทาเพิ่มขึ้น
จากการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
สาหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้งในระดับจังหวัด และนอก
จังหวัด ได้มีโอกาสนาสินค้าไปแสดงและจาหน่ายในงานต่างๆ เช่น การออกบูธแสดงสินค้าที่อิมแพค
เมืองทองธานี ทาให้มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าในแต่ละครั้ง ประมาณ 1,000 - 200,000 บาทต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ซึ่งโดยรวมแล้ว
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ยอดขายสินค้าในงานระดับจังหวัด ประมาณ 1 - 2 ล้านบาท และมีโอกาสได้เปิดตัวสินค้า ทาให้มี
ลูกค้าประจาเพิ่มมากขึ้น
แนวโน้มทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม กาหนดให้มี
การบูรณาการกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชน และการวางแผนพัฒนา ทั้งด้านความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง
สถานที่ ผลิตให้ได้ม าตรฐาน การปรับ ปรุง ให้เป็น แหล่ง ท่ องเที่ ยวเชิ ง เกษตร มีก ารบูร ณาการ การ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านอย. และการจัดงานแสดงสินค้าระดั บจังหวัด นอกจากนี้
การลดรายจ่ายด้านพลังงานยังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากพลังงานจังหวัดนครปฐมอย่างต่อเนื่อง
(อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554)
2.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม
2.2.2.1 จุดแข็ง (Strength)
1. จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
2. มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร มีแม่น้าสายหลัก คือแม่น้าท่าจีน
3. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่น
5. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่ รองรับวัตถุดิบในพื้นที่
2.2.2.2 จุดอ่อน (Weakness)
1. เกษตรกรขาดแหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรมมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
3. ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้จังหวัดกรุงเทพ ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามา
ทางานในกรุงเทพ
4. ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ทาเลที่ตั้งใกล้กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวไม่นิยมพักค้างแรม ทาให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการ
2.2.2.3 โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐให้ความสาคัญกับ Food Safety Zonning (การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม)
Smart Farmer (การบริหารจัดการน้า)
2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชน
3. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
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4. ประชาชนตื่นตัวดูแลสุขภาพ ส่งผลให้สินค้าเกษตรปลอดภัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า
เพื่อสุขภาพมียอดจาหน่ายเพิ่มมากขึ้น
2.2.2.4 อุปสรรค (Threat)
1. ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรของประเทศต่ากว่า
2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคมประเทศไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
3. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว
4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกส่ง ผลกระทบด้านการเกษตร เช่น ผลผลิตน้อยลง ด้านสังคม
เช่น โรคระบาด การเคลื่อนย้ายแรงงาน เกษตรกรยากจน
2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม
2.2.3.1 จุดแข็ง (Strength)
1..การดาเนินงาน.OTOP ตามภารกิจของสานักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มี
ลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผู้นามีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในอาชีพของตน อุทิศตนให้ส่วนรวม โปร่งใส มีคุณธรรม
เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง
3. ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม อยู่กันมาเป็นเวลานาน ทาให้เกิดความเป็นพี่น้อง และเครือญาติ
4. ประชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการอนุรั กษ์ ดูแ ล รั กษาฟื้ นฟู และสื บทอดภู มิปั ญ ญา ศิ ลปวั ฒนธรรม
ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายรูปแบบที่ผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่น
2.2.3.2 จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. อัตรากาลังบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม ยังขาดช่องทางในการจัดจาหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์ยังไม่
กว้างเท่าที่ควร
4. ชาวบ้านมีความเฉพาะด้านที่ตนเองถนัดเท่านั้ น ทาให้ไม่สามารถเกิดแนวคิดต่อยอดจากงานที่ทา
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้
2.2.3.3 โอกาส (Opportunity)
1. ปัจจุบันมีกระแสความตื่นตัวการอนุรักษ์วิถีไทย การธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชุมชน
2. มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่านิยมสังคมไทย เริ่มมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเพิ่มมากขึ้น
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3. ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น
4. ทรัพยากรภายในทั้งทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ และบุคลากร และทรัพยากรภายนอกชุมชนเอื้อ
ต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
2.2.3.4 อุปสรรค (Threat)
1. การขยายตัวของเมืองใหญ่ๆ ส่งผลกระทบต่อชุมชน คนรุ่นหลังในชุมชนมีค่านิยมทางานในเมือง
โดยไม่สนใจอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวเท่าที่ควร
2. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการสื่อสารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
3. ผลการวิเคราะห์ สภาพการณ์ บริบทกลุ่ม ผู้ประกอบการวิส าหกิจชุม ชน สภาพ
ปญญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปญจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจ การวิสาหกิจชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม (แบบสอบถามชุดที่ 1 R1
และชุดที่ 3 R1) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ร ะดั บ ลึ ก การสนทนากลุ่ ม กั บ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ประกอบด้ ว ย ประธานกลุ่ ม
คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและสภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง ในประเด็นสภาพการณ์ ปัญ หา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตรเป็นหลัก และได้ประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
ปลูกพพืชไร่ พืชผัก ชุมชนมีการยึดถือวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดต่อกันมา มีความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ คนในชุมชนเกิ ดการรวมตัวขึ้นเพื่ อผลประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน เงินทุนกู้ยืมเพื่ อ
ประกอบอาชีพ และมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และตรง
ความต้องการของผู้บริโภค
3.1 กลุ่ มวิ สาหกิจชุมชน กลุ่ มอาชี พผลไม้ สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จั งหวั ด
นครปฐม
3.1.1.ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
สภาพปญญหา และปญจจัยที่ส่งผลต่อ ความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากการ
สัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 โดยการรวมกลุ่ม กัน
ในหมู่บ้าน มีความคิดที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีการพัฒนาที่รวดเร็ว โดยความ
ร่วมมือของผู้นาที่มีศักยภาพในการบริหาร
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คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ความคิดที่จะรวมกลุ่มมาจาก
แนวคิดของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อทาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาส่ง OTOP โดยการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ และร่วมกันหารือว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางกลุ่มจึงประชุมกัน และเลือกผลิตภัณฑ์คือ กล้วย จากนั้นก็
มาดูตลาดของกล้วยแต่ละประเภท ทางกลุ่มเล็งเห็นว่า กล้วยหอมยังมีการแปรรูปน้อย
โอกาสทางการตลาดน่าจะมีมากกว่า จึงนากล้วยมาแปรรูป เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ปัจจุบันเราดาเนินกิจการมา 6 ปี สมาชิกเริ่มแรกมี 15 คน ปัจจุบันมี 78 คน”
เนื่ อ งด้ ว ยจั ง หวั ด นครปฐมเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม มี พื ช ผั ก ผลไม้ ห ลายชนิ ด
ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งผลผลิตมีมากเกินไป มีช่วงที่ราคาตกต่าและผลผลิตไม่
สวยงาม ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดพัฒนาผลผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีวิธีการทาที่เน้นคุณภาพ
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “สาเหตุที่เลือกกล้วยหอมมา
แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน หาได้ง่าย และเป็น การช่วยเหลือ
เกษตรกรอี กทางหนึ่ ง โดยวิธีก ารผลิต คื อ สั่ ง กล้ วยดิบจากสวน หรื อ สั่ง จากตัว แทน
(เนื่องจากจะใช้กล้วยวันละตัน สั่งจากสวนเพียงอย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอต่อการผลิต)
เมื่อได้กล้วยมาแล้วจะนามาตรวจคุณภาพ ว่าผ่านมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้าผ่านก็
จะนามาล้างด้วยน้าที่ใส่เกลือ ไม่ใส่สารชะล้าง ใส่เม็ดเกลือธรรมดาเพื่อล้างยาง และเข้า
สู่กระบวนการปอกเปลือกกล้วย การปอกกล้วยไม่ให้ดา จะต้องจับกล้วยให้น้อยที่สุด
หลังจากนั้นตั้งน้ามันให้ร้อน ไม่ต่ากว่า 140 องศา สไลค์กล้วยลงกระทะ เมื่อทอดเสร็จก็
จะเก็บไว้ แล้วนาไปสู่การปรุงรสแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง”
ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
ผลิตภั ณฑ์สามารถเป็นที่ ยอมรั บของผู้บริ โภค และได้รับการตอบรับ จากลู กค้าทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นอย่างดี จากการดาเนินงานทางกลุ่มมีจุดเด่น และสิ่งที่อยากจะปรับปรุงพัฒนา
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์
มากมาย แต่ ไ ด้ รั บ การสนใจมากที่ สุ ด คื อ กล้ ว ยหอมอบเนย มี ย อดสั่ ง ซื้ อ ต่ อ เดื อ น
ประมาณ 700,000 - 1,000,000 บาท และวางแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ สแน็ค กล้วย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายตลาดไปสู่เด็ก เมื่ อปี 2553 ได้ลงทะเบียนกั บกรมพัฒนาชุมชน
ตามโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรร ได้รับระดับ 4
ดาว ในปี 2553 และระดับ 5 ดาว ในปี 2555”
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “จุดเด่นอยู่ที่รสชาติ
ของกล้วย มีความเป็นเอกลักษณ์ เหลือง กรอบ หอมไม่เหมือนใคร เมื่อไปออกบูธ สิ่งที่
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พิสูจน์ได้คือ เมื่อไหร่ที่ลูกค้าชิม ก็จะมีการซื้อกลับไปแน่นอน ด้วยความเป็นกล้วย และ
นามาแปรรูป ทาเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพ เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี และคาว่า เพลิน เป็น
การตอบโจทย์คือ กินแล้วหยุดไม่ได้”
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “สิ่งที่อยากพัฒนาที่สุดคือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างบรรจุภัณฑ์ ใหม่ เนื่องจากกล้วยของเรามี ราคาค่อนข้างสูง
เรื่องบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญที่จะสร้างยอดขายได้ จึงอยากทาให้แปลกใหม่ สะดุดตา
ผู้บ ริโ ภคเพิ่ มมากขึ้ น อี กทั้ ง ต้ อ งการเงิ น ทุ นสนั บสนุ นในการพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้ผู้บริโภครู้จักมากยิ่งขึ้น”
อี ก ทั้ ง มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เข้ า มาสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าให้
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานให้การสนับ สนุนทั้ง ด้านความรู้ เงินทุนในการ
พัฒนา การศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ การออกบูธ
คุณ วัน ดี ไพรรัก ษ์บุ ญ (ประธานกลุ่ม ) กล่ า วว่ า “มี ห ลายหน่ว ยงานเข้า มา
สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ กรมส่ง เสริม อุ ต สาหกรรมภาคที่ 8.จั ง หวัด สุ พ รรณบุ รี ส านัก งาน
ส่ง เสริ มวิ สาหกิจ ชุ ม ชนขนาดกลางและขนาดย่ อม กรมทรั พ ย์ สิ นทางปั ญ ญา และ
กระทรวงพาณิชย์”
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่ง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การ
ระดมทุน การแบ่งผลประโยชน์ ความเสียสละ สามัคคี ความร่วมมือของสมาชิกและครอบครัว การ
ดาเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดสรรเวลาในการทากิจกรรม มีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้นาและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีการติดต่อประสานงานกับภาคีต่างๆ
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จ ขาดไม่ได้
เลยคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างให้เกิดความสาเร็จ มี
ความเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ ทาให้กลุ่มวิสากิจชุมชนของเราอยู่ได้จนถึงทุก
วันนี้”
3.1.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strength).จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค
(Threat) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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จุดแข็ง (Strength)
1..ด้า นภาวะผู้ นา ผู้ นาเป็ น ปัจ จัย สาคัญ ต่อ ความสาเร็จ ของงานและองค์ ก ร
ปัจจุ บัน มีค วามเชื่ อว่ า ผู้นาไม่ ได้ เป็ นมาโดยก าเนิด การเป็นผู้ นานั้น สร้ างขึ้ นได้ จากการใช้ค วาม
พยายามและการทางานหนัก แต่การเป็นผู้นาที่ดีไม่ได้เป็นได้ทุกคน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผลไม้สด และผลผลิ ตเกษตรแปรรูป จัง หวัดนครปฐม มีผู้นาชุมชนที่ดี มีบุคลิกนิสัยในการเป็นผู้นา
เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความไว้วางใจ และสามารถกระตุ้นคนในชุมชนปฏิบัติ และร่วมมือกันทาให้
ประสบความสาเร็จ
คุณแตง อินทพันธ์ (ฝุายผลิต) กล่าววว่า “ถ้าเกิดผู้นากลุ่มไม่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าว
ไกล การดาเนินงานของกลุ่มคงไม่ประสบความสาเร็จเพียงนี้ คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ
เป็นผู้นาที่เก่ง มีความคิดที่ก้าวไกล มองในมุมมองที่ต่างจากคนอื่น ทาให้กลุ่มของเรา
อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้”
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “สมาชิกทุกคนไว้ใจผู้นาในการ
ดาเนินงาน ผู้นาของเรามีความรู้ มีประสบการณ์ที่มากมาย สามารถนามาปรับใช้กับ
การดาเนินงานของกลุ่มได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการพูดคุย เราอยู่กันเหมือน
ครอบครัว มีอะไร หรือมีเวลาเราก็จะมารวมกลุ่ม กัน เพื่อปรึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ทาให้เกิดผลสาเร็จของผลิตภัณฑ์”
ความตั้งใจจริงของผู้นา ประกอบกับความมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม เสียสละเป็น
การสร้างพลังขับเคลื่อนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐมเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งพิงของคนนชุมชนได้
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อ น
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะ ทุกคนได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ผู้นารับฟังและนาไปปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ทางกลุ่มจะทางานกันเป็นทีม
มีการประชุมหารือกัน เพื่อหาข้อเสนอแนะที่ดีที่สุด เพราะถ้าเราทาเอง คิดเองคนเดียว
ผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ตรงตามความต้องการของคนในกลุ่ม อาจเกิดความขัดแย้ง กันใน
กลุ่ม เราจึงต้องร่วมมือกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือนาปัญหาที่ไ ด้จากการทางาน
ความคิดใหม่ๆ หรือสิ่งที่ได้พบเจอ สามารถนามาประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มานั้ง
พูดคุยกัน เพื่อหาข้อสรุป และนาไปปรับปรุง พัฒนาวิธีการดาเนินงานของทางกลุ่ม อีก
ทั้งได้มาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ”
สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมวางแผน
และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

188
3. สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น มีแหล่งวัตถุเป็น
ของคนในชุ มชน เนื่ องจากจั งหวัด นครปฐม เป็น พื้น ที่เ กษตรกรรม มี ความอุด มสมบู รณ์ มี แหล่ ง
เพาะปลู ก มากมาย อาทิ เ ช่ น ข้ า ว ผลไม้ พื ช ผั ก เป็ น ต้ น และส่ ว นใหญ่ ค นในชุ ม ชนท าอาชี พ
เกษตรกรรม ทางกลุ่มจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ใช้สอย โดยนาวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชน หาได้ง่าย มาพัฒนา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “วัตถุดิบของเราหาได้ง่าย มา
จากสวนของสมาชิกในชุมชน ทาให้เราสามารถคัดเลือกแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาใช้ใน
การผลิต มั่นใจในความปลอดภัย สะอาด ไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอน”
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ของทาง
กลุ่มจะสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ คือ กล้วย เราจะเน้นไปที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็น
อัน ดั บแรก คงความเป็น กล้ วย สรรพคุ ณของกล้ ว ยให้ ไ ด้ม ากที่สุ ด ผลิ ต ภั ณฑ์ มี ดี ที่
รสชาติ และจุดขายเพิ่มอีกอย่างคือคาว่า เพลิน สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ คือ กิน
แล้วหยุดไม่ได้”
จุดอ่อน (Weakness)
1. ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ก่อตั้งด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกกันในชุมชน ทาให้สมาชิกบางคนไม่มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งจานวนแรงงานที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า ในครั้งที่มีคาสั่งซื้อมากๆ
คุณแตง อิน ทพันธ์ (ฝุา ยผลิต ) กล่ าววว่ า “ตอนนี้เ ราขาดแรงงานที่ มีความ
เชี่ยวชาญ เพราะเป็นสมาชิกในชุมชน และบางครั้งมีคาสั่งซื้อ เข้ามาทีหนึ่ง เข้ามาเป็น
จานวนมาก ทาให้ผลิตสินค้าไม่ทันต่อความผู้บริโภคได้ในขณะนั้น อีกทั้ง แรงงานซึ่ง
เป็นสมาชิกของกลุ่มมีงานที่ประจาทาอยู่แล้ว ก็จะลงมาช่วยได้ไม่มาก ทาให้การทางาน
ของกลุ่มมีเวลาค่อนข้างจากัด”
2. ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน บางคนยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากาลังทาอยู่
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “ในเรื่องความสมานฉันท์ของ
คนในชุมชนยังไม่ 100% คนที่เขามีรายได้สูง จากการทาธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าหรืออื่นๆ
เขาจะไม่เข้าใจว่าทาไมต้องรวมกลุ่ม ทากล้วย เพราะเขาคิ ดว่าสินค้ ากล้วย มันเป็ น
สิ่งของทั่วไป แต่ทางกลุ่มมีความคิดกลับกัน คือถ้าเราได้อุดหนุนสินค้าจากชุมชนของ
เราเอง มั น จะเป็ น การกระจายรายได้ ใ ห้ กั บ ชาวบ้ า น และเงิ น ของเรามั น ก็ จ ะไม่
หมุนเวียนออกไปจากชุมชน”
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3..ผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากทางกลุ่มได้คัดเลือกวัตถุที่มีคุณภาพสูง
และมีกระบวนการผลิตที่ละเอียดอ่อน เพื่อตอบสองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “จุดอ่อนที่สาคัญคือ กล้วยมี
ราคาแพง เพราะเราเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตมีความพิถีพิถัน
ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์มีราคา
ค่อนข้างสูง ติด 1 ใน 3 ของประเทศ”
โอกาส (Opportunity)
1..ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
วิสาหกิจชุมชน ทาให้ผลิตภัณฑ์ต่ อยอดจากเดิมมากยิ่ง ขึ้น โดยหน่วยงานให้การสนั บสนุนทั้ง ด้า น
ความรู้ เงินทุนในการพัฒนา การศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ การออกบูธ
คุ ณ วั น ดี ไพรรั ก ษ์ บุ ญ (ประธานกลุ่ ม ) กล่ า วว่ า “ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น มี
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี สานักงานส่ง เสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงพาณิชย์ เข้ามามีส่วนช่วยในการให้คาแนะนา
การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทาให้การดาเนินงานของทางกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึ้น”
2..กระแสนิยมจากการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ กระแสรักสุขภาพเข้ามามีบทบาท
ในการตัดสินใจซื้อ ทางกลุ่มเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ทาให้ผู้ที่ทาการเกษตรมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และทางกลุ่มเน้นจุดขายที่มาจากธรรมชาติ ส่ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ง่าย
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ตอนนี้กระแสรัก
สุขภาพกาลังมาแรง ผู้บริโภคจึงให้ความสาคัญ กับผลิตภัณฑ์รักสุขภาพมากขึ้น และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็ตอบโจทย์ความเป็นสุขภาพได้มาก”
อุปสรรค (Threat)
1..ปัญ หาด้า นเศรษฐกิจ เนื่อ งจากสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย การใช้จ่ ายของ
ผู้บริโภคเริ่มลดลง ส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์
คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศกล่าวว่า “อุปสรรคทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทกับทางกลุ่ม
เป็นอย่างมาก ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับสิ่งของฟุุมเฟือยน้อยลง ทาให้ยอดขายในบางครั้งตก
ลง ไม่ได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลถึงวัตถุ ดิบที่เราสต๊อกเอาไว้เพื่อการผลิต ทาให้วัตถุดิบ
เหลือใช้ และใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้”
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คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ตอนนี้ออเดอร์เริ่มน้อยลง ตั้ง แต่
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาท แต่เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถแก้เองได้ ทางกลุ่ม
จึงต้องปล่อยไว้ และหาวิธีการแก้ไขจุดอื่นแทน”
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาพที่ 12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
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3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
3.2.1.ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
สภาพปญญหา และปญจจัยที่ส่งผลต่อ ความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากการ
สัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อตั้ง เมื่อปี 2546.โดยมีความคิดว่าจะนาวัตถุดิบภายใน
ชุมชนที่เหลือจากการจาหน่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “เรารวมกลุ่มจากคนในตาบล
สนามจันทร์ โดยเริ่มคิ ดจะท าอาชี พเสริ มเพื่อ สร้างรายได้ให้กั บครอบครัว เริ่ม แรกมี
สมาชิก 5 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 49 คน ทางกลุ่มมีความคิดที่จะเน้นสินค้าเพื่อ
สุ ข ภาพ มี คุ ณ ภาพมาแปรรู ป หาได้ ทั่ ว ไปจากพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครปฐม และต้ อ งเป็ น
ประโยชน์จากพืชพรรณ โดยเริ่มจากการพัฒนาชาใบหม่อน ผักผลไม้ทอดกรอบเพื่ อ
สุขภาพ ใช้นวัตกรรมการทาสินค้าในระบบสุญ ญากาศ อุณหภูมิต่า หลัง จากนั้น ทาง
กลุ่มฯพบว่าคู่แข่งขันใครๆก็ทาได้ แลยมานั่งคิดกันว่า ทาอะไรที่ทาแล้วคู่แข่งตามเรายาก
ทาให้คู่แข่งขันน้อยลง และตลาดยั่งยืนขึ้น”
จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุน
มานานแล้ว ทางกลุ่มจึงเอาวัตถุดิบที่เหลือจากการส่งออกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย
โดยการนามาอบแห้งได้เป็นกระเจี๊ยบกรอบสาหรับกินเล่น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งมีสินค้า
อื่นๆ เช่น สัปปะรด กล้วย เห็ด เป็นต้น แต่การสารวจตลาดพบว่า กระเจี๊ยบกรอบขายดีที่สุด เป็นการ
สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ระบบการผลิตที่ถนอมคุณภาพอาหาร
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญ ชี) กล่าวว่า “เรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 7 อย่าง
ได้แก่ กระเจี๊ยบกรอบ บรอกโคลี่กรอบ เห็ดหอมกรอบ เห็ด 3 อย่าง กล้วยหอมอบ
กล้วยฉาบ ฟักทอง”
คุณ สะอาด จึง สมานญาติ (ประธานกลุ่ ม ) กล่ า วว่า “กระเจี๊ย บกรอบเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของกลุ่ม วิธีการผลิตมี 2.แบบ ได้แก่.วิธีทอด เรียกว่า Vacuum
Fried และวิธีสุญญากาศ เรียกว่า Microwave Vacuum Dried”
คุณสมศั กดิ์ แก้ วเกตุศ รี (ฝุา ยผลิ ต) กล่ าวว่า “กระบวนการผลิ ตกระเจี๊ย บ
กรอบ คือ เมื่อได้กระเจี๊ยบมาแล้ว จะมาผ่านกระบวนการทาความสะอาด และนามา
ลวกในกระทะที่น้าเดือด 100 องศา หลังจากนั้นลดอุณหภูมิโดยใช้น้าเย็น และเข้าห้อง
ฟรีช เป็นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อเราต้องการผลิตเมื่อไหร่ก็นาออกมาได้เลย”
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จากการท ากระเจี๊ ย บกรอบ ท าให้ ส ร้ า งความแตกต่ า งได้ ส่ ว นใหญ่ จ ะน า
กระเจี๊ยบมาต้ม แต่ทางกลุ่มได้นามาสร้างจุดเด่น คือ นามาอบกรอบ ทาให้คงรูปลัก ษณ์เดิม ไม่บี้ ไม่
แตก ไม่แตก คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนและลอกเลียนแบบได้ยาก แต่ก็มีสิ่งที่ต้องการพัฒนาใน
เรื่องช่องทางการจัดจาหน่าย บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “จุดเด่นของเราคือ การเป็น
สิน ค้ า โอท็ อ ป ผลิ ต จากกลุ่ ม ชาวบ้ า นที่มี ค วามช านาญในการผลิ ต ใช้ วั ต ถุ จากแหล่ ง
ธรรมชาติ เป็นวั ตถุดิบจากแหล่ง พื้นที่ของจัง หวัดนครปฐม ปลอดภั ยไร้สารพิษ และ
กระเจี๊ยบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับกินเล่นได้ทุกเวลาอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ช่วยเรื่องการขับถ่าย กรดไหลย้อน”
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาด้านการ
กระจายสินค้า ด้านการตลาด เนื่องจากทางกลุ่มไม่มีการวางแผนจัดการได้ดีเท่าที่ควร
ไม่มีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสินค้า อีกทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทาให้ กลุ่มมี
ผลกระทบด้านการเงินหมุนเวียน รายได้น้อยกว่าเดิม ทาให้เราไม่มีเงินทุนไปหมุนเวียน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์”
คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์
และซองบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ดึง ดูดของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากกระเจี๊ยบกรอบได้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มานานแล้ว และมาตรฐานฮาลาลยั ง ไม่ไ ด้ใ ส่ไ ปบนซอง อยาก
พัฒนาซองบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง เพื่อส่งออกต่างประเทศ และขณะนี้กาลังลองวิธีแปร
รูปส้ม แต่ยังติดปัญหาที่ราคาแพง จึงต้องหาวิธีแก้ไขกันต่อไป”
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มแรกจากการรวมกลุ่มก็มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ เงินทุนในการผลิต ทาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เข้มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “มีหน่วยงานยื่นมือเข้ามา
ช่วยหลายหน่วยงาน และทางกลุ่มเองก็ได้ยื่นเอกสารขอเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
บ้าง บางหน่วยงานก็ให้ความรู้ มีการศึกษาดูงาน ออกบูธตามงานต่างๆ เงินทุนในการ
ดาเนินงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร”
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการกลุ่มวิ สาหกิจชุมชน ได้แก่
ผู้นากลุ่มเป็นบุคคลที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์มีความเป็น
เอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
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คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ปัจจัยที่ส่งผลสาเร็จ คือ เรามีผู้นาที่
เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆด้วยสติ
จึงทาให้ผู้นาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนคนในชุมชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้มีงาน
มีรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความต้องการของผู้บริโภค”
3.2.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้ วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้นามีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในอาชีพของตน
อุทิศตนให้ส่วนรวม โปร่งใส มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง
คุ ณ ธั ญ พิ ช ชา จงนุ ช (ฝุ า ยบั ญ ชี ) กล่ า วว่ า “กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนนี้ ป ระสบ
ความสาเร็จได้ เพราะมีผู้นาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผลิต ใส่ใจรายละเอียดทุก
ขั้นตอน สอนงานทุกงาน รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อที่จะนามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตามความต้องการ”
คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี (ฝุายผลิต) กล่าวว่า “คุณสะอาด จึง สมานญาติ เป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน คนในชุมชนในความเคารพนับถือ เพราะมีการวางตัวที่ดี
ความตรงต่อเวลา เข้าใจวิถีชีวิตของคนชุมชน”
2. ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม เป็น
สินค้าโอท็อป กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมในด้านช่วยระบบขับถ่าย ถูกนามาแปรรูป
เป็นขนมขบเคี้ยวหรือสแน็ก (Snack) เพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รับประทานได้ง่ายขึ้น วาง
จุดเด่นเป็นของกินเล่นดีต่อสุขภาพ และช่วยภาคเกษตรของไทย
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบอบ
กรอบเป็นสินค้าโอท็อป ผลิตจากกลุ่มชาวบ้านที่มีความชานาญในการผลิต ใช้วัตถุจาก
แหล่งธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบจากแหล่งพื้นที่ของจัง หวัดนครปฐม ปลอดภัยไร้สารพิษ
และกระเจี๊ยบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับกินเล่นได้ทุกเวลา
คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “เหตุที่กระเจี๊ยบอบ
กรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมรับ เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการการผลิต
จะทาอย่างไรเมื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วยังคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไว้เหมือนเดิม อีกทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเรื่องการขับถ่าย”
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คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี (ฝุายผลิต) กล่าวว่า “การผลิตกระเจี๊ยบอบกรอบใช้
วิธีการอบแห้งสุญญากาศ การอบแห้งสุญญากาศ จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารไว้ได้
ครบถ้วน อีกทั้งคงสี กลิ่น และรสชาติไว้ได้ และช่วยยึดอายุสามารถเก็บไว้ได้นาน”
3. ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม เป็นคนพื้นที่ อยู่กันมาเป็นเวลานาน ทาให้
เกิดความเป็นพี่น้อง และเครือญาติการทางานจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “เราทางานกันแบบเครือ
ญาติ ค่อยทีค่อยอาศัยกัน ทาให้การงานมีความสุข สนุกกับการผลิตสินค้า”
4. ผู้ประกอบการมีทักษะความรู้ความชานาญในการผลิตจากการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีในครัวเรือนจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่ าวว่า “เราเริ่ มดาเนินงานมา
ยาวนานกว่า 10 ปี มีการลองผิดลองถูกกันมากมาย ทาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการ
ผลิต กว่าจะหาจุดเด่นในการผลิตได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”
จุดอ่อน (Weakness)
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มจัดทาขึ้น อาจจะมีบรรจุภัณฑ์ที่
ไม่สวยงาม หรือแปลกใหม่ สะดุดตาผู้บริโภค
คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “เราใช้ลักษณะของ
บรรจุภัณฑ์เป็นแบบซองทั้งหมด เนื่องจากทางกลุ่มมีเครื่องทาบรรจุภัณฑ์แบบเดียว ทา
ให้การออกแบบลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกันหมด ไม่มีความโดดเด่น”
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “กระเจี๊ยบกรอบเราทาบรรจุภัณฑ์
มานานแล้ว อาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่”
2..ช่องทางการจัดจาหน่ายไม่ดีเท่าที่ควร ตราสินค้าของทางกลุ่มยังไม่เป็นที่รู้จัก
ของผู้บริโภคมากนัก เนื่องจากยังไม่มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้เท่าที่ควร
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ตอนนี้เรามีผู้แทนจาหน่าย
เพียง 2 รายเท่านั้น ทาให้การเข้าถึงให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นไปได้ยาก
ทุกวันนี้ที่เราขายได้เฉพาะตอนออกบูธ ก็จะมีเวลามีลูกค้ามาติดต่อเพื่อเอาผลิตภัณฑ์ไป
ขายต่อ แต่ก็มีมาไม่มากนัก”
3. คนในชุมชนขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ เนื่องจากกลุ่มที่ผลิตเป็นกลุ่มคน
ในชุมชน คนที่มาทางานก็ไม่มีความรู้มากมายที่จะต่อยอดการผลิตได้
คุ ณ ธั ญ พิ ช ชา จงนุ ช (ฝุ า ยบั ญ ชี ) กล่ า วว่ า “คนในชุ ม ชนของเรายั ง ขาดความรู้
ความสามารถในการผลิต หรือความสามารถในการหาตลาด ทาให้เรายังพัฒนาได้ไม่เต็มที่
เราต้องออกไปหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จได้มากขึ้น”

195
โอกาส (Opportunity)
1. ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ บาล
เรื่อ งความรู้ เงินทุน การศึกษาดูงาน การออกบูธต่างๆ ทาให้ผลิตภัณฑ์ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “มีหน่วยงานยื่นมือเข้ามา
ช่วยหลายหน่วยงาน และทางกลุ่มเองก็ได้ยื่นเอกสารขอเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
บ้าง บางหน่วยงานก็ให้ความรู้ มีการศึกษาดูงาน ออกบูธตามงานต่างๆ เงินทุนในการ
ดาเนินงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร”
2..เทคโนโลยี ที่ พั ฒนาอย่ างไม่ มี ขี ดจ ากั ด ส่ งผลให้ เกิ ดการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ที่
หลากหลาย มีการวิจัยความต้องการตลาด ทาให้เราทราบว่า ปัจจุบันนี้การตลาดเป็นอย่าง และเรา
ควรทาอย่างไร
คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “เทคโนโลยีสมัยนี้ทาให้
เราทราบอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ
กลยุทธ์ทางการ ทุกอย่างล้วนแต่ว่าต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มาก
ที่สุด”
อุปสรรค (Threat)
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การดาเนินงานของกลุ่มวิส าหกิจชุมชนขาด
สภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัญ หาด้านเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อเรามากๆ กาลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างชัดเจน ไปออกงานแต่ละครั้ง
เห็นได้ชัดเลยว่าผู้บริโภคซื้อของน้อยลง และผู้บริโภคที่เดินตามงานออกบูธก็น้อยลงอีก
ด้วย ทาให้ช่วงนี้ยอดขายลดลง”
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “รัฐบาลก็อัดฉีดจัดตลาดเพียงอย่าง
เดียว ไม่ได้มองว่าผู้บริโภคมีกาลังที่จะซื้อจริง หรือไม่ รัฐบาลพยายามจะผลักดันกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน แต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ ถึง จะที่ขายเพิ่มขึ้น แต่ยอดขายก็ไ ม่ไ ด้เพิ่ม
ตาม”
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จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
จุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
ผู้ประกอบการชุมชน และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการนา
วัตถุดิบจากท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีก
ทั้งมีหน่วยงานจากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาพที่ 13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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สรุปประเด็นของข้อมูลพื้นฐาน 2 กลุ่ม
ตารางที่ 10 สรุปประเด็นของข้อมูลพื้นฐาน 2 กลุ่ม
ประเด็น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
สภาพการณ์ มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกั บ ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ค วามหลากหลายมาก
ปญจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภค
ยิ่ง ขึ้ น คิ ด ค้น ผลิต ภั ณ ฑ์ใ หม่เ ข้ า มาเป็ น
ทางเลือกให้กับลูกค้า
จุดเด่น การตอบโจทย์ คาว่า เพลิน คือ กินแล้ว
เป็นสินค้าสุขภาพ มีคุณค่าทาง
หยุดไม่ได้ มีรสชาติดี มีกล้วยเป็นเอกลักษณ์ สารอาหารครบถ้วน มีประโยชน์
เหลือง กรอบ หอมไม่เหมือนใคร
เลียนแบบได้ยากมีตลาดรองรับ
จุดอ่อนและ - งบประมาณสนับสนุน
- ช่องทางการจัดจาหน่าย ยังมีน้อย
ปญญหา - การประชาสัมพันธ์
- บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดผู้บริโภค
- เงินทุนหมุนเวียน
- ด้านการตลาด การกระจายสินค้ายังไม่
ดีเท่าที่ควร
ความต้องการ - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่น ตรงกับ
พัฒนา ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
ความต้องการของผู้บริโภค
- นวัตกรรม สายการผลิต หรือการบรรจุ - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
การสนับสนุน - โครงการหน่วยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ
- กระทรวงพาณิชย์
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 จังหวัด - กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม
สุพรรณบุรี
- สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.)
ปญจจัยที่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฏ
ผู้นากลุ่มเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
ส่งผลต่อ
ระเบียบ การแบ่งบทบาทหน้าที่และความ และได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน
ความสาเร็จ รับผิดชอบ มีสามัคคี ความร่วมมือของ
ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็น
สมาชิกและครอบครัว การควบคุม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับ
คุณภาพสินค้า มีการพัฒนาศักยภาพของ ของผู้บริโภค
ผู้นาและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจุชมชน
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4..ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant.observation)
(แบบสอบถามชุดที่ 2 R1) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้รู้ (Key.Information) ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม ในขณะ
กาลังเก็บข้อมูลบริบท สภาพทั่วไป สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยทาการสังเกตในขณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทาการเก็บ
ข้อ มูลประกอบการวิ เคราะห์ กลุ่ มวิ ส าหกิ จชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พผลไม้ ส ดและผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป
จัง หวัดนครปฐมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จัง หวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดัง นี้ การ
สนทนากลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดาเนินงาน
4.1.กลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ มอาชี พ ผลไม้ ส ดและผลผลิ ตเกษตรแปรรู ป จั ง หวั ด
นครปฐม
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
รูปแบบการสังเกต
การสนทนากลุ่ม

รายละเอียด
- การพูดคุย การ
แก้ปัญหา
และการตัดสินใจ
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนา
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ

ผลการสังเกต
ผู้ร่วมสนทนาเป็นสมาชิกภายในกลุ่มที่มีความสนิท
สนมกันในระดับดีมาก มีการสังเกตได้จากคาพูดที่
สมาชิกสื่อสารกัน สมาชิกแต่ละท่านมีความเป็น
กันเอง รูปแบบการสนทนาไม่เคร่งเครียด ส่วนใหญ่แต่
ละท่านจะเล่าประสบการณ์ของตนเองก่อนที่จะเข้า
เรื่องการสนทนาในประเด็นต่าง สมาชิกผู้เข้าร่วม
หลายๆท่านอยากให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเก็บเกี่ยว
ความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจ เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ค่อยมี
ใครสนใจในภูมิปัญญา และคุณประโยชน์ต่างๆของ
วัตถุดิบทางการเกษตร
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
รูปแบบการสังเกต

รายละเอียด
- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม
- การแสดงความ
คิดเห็น
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม

ผลการสังเกต
ผู้ร่วมสนทนาต่างให้ข้อมูลในฝุายงานของตนเอง ส่วน
การมีส่วนร่วม
ใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
กันออกไป มีการร่วมแสดงความคิดเห็นบ้าง มีความ
เกรงใจในหน้าที่ของแต่ละคน ลักษณะการทางานเป็น
เสมือนการทางานในองค์กร ทุกคนให้ความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพราะประธานกลุ่มมีความเป็น
ผู้นาสูง และมีความสนใจในการเปิดรับสิ่งต่างๆ
- ลักษณะผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมอบเนย โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ความรู้สึก ความ
พื้นที่ อาเภอสามพราน และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัด
ประทับใจที่
นครปฐม เป็นขนมขบเคี้ยวที่ให้คุณค่าทางสารอาหาร
ได้สัมผัส
รสชาติหลากหลาย รับประทานง่าย มีตราสินค้า
- ส่วนประสมทาง
แบรนด์เพลิน สถานที่จัดจาหน่ายมีทั้งแบบปลีกและ
การตลาด
แบบส่ง มีตัวแทนในการนาสินค้าไปจาหน่าย ยังไม่
เห็นถึงการส่งเสริมการขายมากนัก ส่วนใหญ่สินค้าจัด
จาหน่ายโดยการออกงานที่ทางราชการประสานงาน
ให้เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อป งานกรมส่งเสริมการ
ส่งออก เป็นต้น
- ภาพรวมของการ
ทางกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีความ
ภาพรวมการ
ดาเนินงาน
หลากหลาย มีการเปิดรับข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ มี
ดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพผู้
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน
ประกอบ
นาเข้ามาให้ ทางกลุ่มมีทัศนคติที่ดีในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ
การชุมชนตามแนวคิด ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าทางกลุ่มยังต้องการเพิ่มเติมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความรู้ วิชาการ เครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคม
การตลาดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
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4.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
รูปแบบการสังเกต
รายละเอียด
ผลการสังเกต
- การพูดคุย การ
บรรยากาศการสนทนามีความสนุกสนาน สมาชิกใน
การสนทนากลุ่ม แก้ปัญหา
กลุ่มมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติและฉันท์เพื่อน
และการตัดสินใจ
ในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้นาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายทาง
- สัมพันธภาพระหว่าง สังคม และชอบพบปะพูดคุย มีการเสนอแนะ
การ สนทนา
ข้อคิดเห็น และสร้างเสียงหัวเราะในการประชุมอยู่
- ความรู้สึก ความ
ตลอดเวลา สมาชิกในกลุ่มเป็นคนสองช่วงวัย คนรุ่น
ประทับใจ
หลังมีความสนใจจะเข้ามารับช่วงต่อในกิจการ สมาชิก
มีความกระตือรือร้น และเป็นกันเองในการสนทนา
- ความร่วมมือในการ ผู้ร่วมสนทนาให้ความร่วมมือในการตอบคาถาม แสดง
การมีส่วนร่วม เข้าร่วม
ความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา ให้ข้อเท็จจริงในการ
- การแสดงความ
ดาเนินกิจการของกลุ่มอย่างตรงไปตรงมา สมาชิก
คิดเห็น
พยายามช่วยกันตอบคาถาม ทาให้ได้คาตอบในหลาย
- ความกระตือรือร้นใน แง่มุม ทุกคนล้วนมีความตั้งใจในการทางาน
การมีส่วนร่วม
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ผักอบแห้ง ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว บล็อกโคลี่
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ความรู้สึก ความ
ซึ่งเป็นผลผลิตที่พื้นที่นครปฐมและบริเวณภาค
ประทับใจที่
ตะวันตกเป็นแหล่งเพาะปลูกจานวนมาก นามาแปร
ได้สัมผัส
รูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติที่
- ส่วนประสมทาง
หลากหลาย มีตราสินค้า แบรนด์ไพรทิพย์ สถานที่จัด
การตลาด
จาหน่ายมีทั้งแบบปลีกและแบบส่ง มีตัวแทนในการนา
สินค้าไปจาหน่าย ยังไม่เห็นถึงการส่งเสริมการขาย
มากนัก ส่วนใหญ่สินค้าจัดจาหน่ายโดยการออกงานที่
ทางราชการประสานงานให้ เช่น งานแสดงสินค้า
โอท็อป งานกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม (ต่อ)
รูปแบบการสังเกต
รายละเอียด
ผลการสังเกต
- ภาพรวมของการ
ทางกลุ่มมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง และ
ภาพรวมการ
ดาเนินงาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ พร้อมเรียนรู้
ดาเนินงาน
พัฒนาศักยภาพผู้
หากขาดอุปกรณ์หรือสิ่งใดที่ทางกลุ่มสามารถหามาได้
ประกอบ
ยินดีสนับสนุน ผู้วิจัยเห็นโอกาสในการพัฒนาให้
การชุมชนตามแนวคิด สมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ และผลิตสินค้าตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตอนที่ . 2 ผลการพั ฒ นา.(Development:.D1).ผลการออกแบบและพั ฒ นา.
(Design.and Development: D and D)
ขั้ น ตอนที่ . 1.ผลการด าเนิ น การออกแบบและจั ด ท ารู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขั้น ตอนที่ 2.ผลการจั ด อบรมเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพผู้ ประกอบการชุม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
ขั้ น ตอนที่ . 1.ผลการด าเนิ น การออกแบบและจั ด ท ารู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (แบบสอบถามชุดที่ 4 D1) (ข้อ มูลเชิง
ปริมาณ)
สังเคราะห์สร้า งรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ การนาเสนอการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และพัฒนาการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯมีรายละเอียดดังนี้
1. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการชุ มชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากการศึกษารูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated
Model (SCPD Integrated Model) จะเห็นได้ว่า ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป็นการรวมกันเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน และทาให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ
(Product Testing) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
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ได้มากขึ้น โดยรูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model) มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทุนทางสังคม (S = Social Capital) 2) การ
ตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 3) ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of
social network) 4) กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) เป็นการสร้างการ
พัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่
1..ทุนทางสังคม (Social Capital) เกิดจากความร่วมมือกัน มีความสัมพันธ์ กัน อยู่
รวมกันเป็นชุมชน และเป็นเครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติใหม่ในรูปแบบของทรัพยากร
ของชุมชนอันประกอบด้วย เรื่องของค่านิยม ความเอื้ออาทรต่อกัน รวมทั้งเรื่องของสติปัญญาที่มีอยู่
ในชุมชนที่สมควรนาออกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม (อัมมาร สยามวาลา, 2544: 40)
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) เป็นกระบวนการทางการผลิต
ใหม่เ พื่ อสร้ า งประเทศให้ เป็ น อุต สาหกรรมสร้า งสรรค์ ผลั ก ดัน เปลี่ ยนแปลงแนวคิ ด การตลาดให้
สร้างสรรค์มากขึ้น โดยต้องคานึงถึง Functional (ประโยชน์ใช้สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพ
ทางอารมณ์ ) ไปพร้อ มๆ กั น (กุลฉั ต ร ฉั ตรกุ ล ณ อยุ ธ ยา, 2557) อีก ทั้ ง เป็ น การนาเอาความคิ ด
สร้างสรรค์มาประยุกต์เพื่อทาการตลาดหรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความแปลกใหม่มากขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบั น จะเห็น
ได้ว่า มีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมาย เพราะการตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุด
นิ่ง (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556)
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network).เป็นความสัมพันธ์
ในสังคมมนุษย์ มีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความ
ร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ซึ่ง เป็นความสัมพั นธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
หลากหลาย นามาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การทางานที่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม
4. กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
กระทาให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกาหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีสองส่วนที่
เกี่ยวข้อง คือ การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งจะต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นเท่านั้น
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2532) การพัฒนาเป็นการทาให้ดีขึ้น ให้เจริญ ขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่ง
ต่างๆ การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็ได้
รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)” ผู้วิจัยได้กาหนดแผนงานกระบวนการที่ประกอบไปด้วยระบบและกลไก ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ย ผู้ ส่ ง มอบ (Supplier) ปั จ จั ย นาเข้ า (Input) ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน (Process)
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ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) มีกระบวนการทางานออกเป็น 1 กระบวนหลัก และ
6 กระบวนการย่อย ซึ่งจะสามารถนามาบูรณาการการทางานในกระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการหลัก : กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กระบวนการย่อยที่ 1 กระบวนการศึกษาบริบทพื้นที่และทุนทางสังคม
กระบวนการย่อยที่ 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis
กระบวนการย่อยที่ 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้
กระบวนการย่อยที่ 4 กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
กระบวนการย่อยที่ 5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing)
กระบวนการย่อยที่ 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด
เริ่มจากผู้วิจัยทาการศึกษาพื้นที่และทุนทางสัง คม เป็นองค์ประกอบของกระบวนการ
หลั ก เพื่ อ เป็ นกรอบแนวทางในการศึ ก ษาบริ บทพื้ น ที่ และทุ น ทางสั ง คมที่ นาไปใช้กั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ดาเนินการต้องทาการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล
ข้อมูลบริบทพื้นที่ ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้ อมูลกลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน จาก
หน่ว ยงานและแหล่ง ข้อมู ลต่า งๆ อาทิ หน่ว ยงานภาครัฐ ได้แก่ รัฐ บาล จั ง หวั ด เทศบาล อาเภอ
องค์การบริหารส่วนตาบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หน่วยงานผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ป ระกอบการชุมชน ผู้นาชุม ชน สมาชิกกลุ่มฯ เป็นต้น จากนั้น นาข้อมูล ต่างๆ มา
วิเคราะห์ และทาการออกแบบการจัดอบรม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1) การจัดอบรม
ให้ความรู้ Training 2) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน On the Job Training ซึ่งผู้ดาเนินการต้อง
คานึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ในการพัฒนาของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการฯวัตถุประสงค์ ของแต่ละ
หัวข้อ เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม วิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงลาดับหัวข้อที่ควรจะเป็น
ตลอดจนการกาหนดลักษณะของวิทยากรผู้ดาเนินการฝึกอบรม เรื่องใดควรจัดอบรมแบบให้ความรู้
เรื่องใดควรใช้การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ให้คณะทางานพิจารณาเห็นชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
จัดอบรมให้ความรู้ ทาการเรียนเชิญ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ในแต่ละหัวข้อที่ผู้ดาเนินการกาหนด
ร่วมกับทางกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งนี้ในกระบวนการจัดอบรมให้ความรู้นั้นจะสามารถวัดผลลัพธ์ไ ด้
ก่อ นเข้ า สู่ ก ารให้ ค วามรู้ ข องวิ ท ยากร ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ รู้ นั้ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด การอบรมต้ อ งท าการ
ประเมินผลก่อนจัดอบรม Pretest และประเมินผลหลังการจัดอบรม Posttest เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
จัดทารายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้ ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการมีความรู้
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ความสามารถ ที่จะนาไปใช้ประโยชน์สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการฯ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ผู้ดาเนินงาน
นาไปใช้ต่อไป
เมื่อผู้ประกอบการผ่านการอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้ดาเนินการจึงเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้รู้ เข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน On the Job Training เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ควบคู่กับการแสดงความคิดเห็น และใช้ทักษะความชานาญในฐานะที่
เป็นเจ้าของพื้นที่ ร่วมกับองค์ความรู้ของวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ผ่านการพิจารณาของคณะทางาน
ทุกคน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในกลุ่มฯ และนาไปทดสอบตลาด เพื่อนาผลการทดสอบตลาด (Product Testing) ทาการ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายต่อไป
ผลิ ต ภัณ ฑ์ สร้า งสรรค์ (ต้ นแบบ) ที่ เกิ ด จากการมี ส่ วนร่ ว มของสมาชิก ในกลุ่ ม ฯ และ
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจุชมชน งบประมาณของกลุ่ม วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น รวมถึง กาลัง แรงกายและแรงใจของเพื่อน
สมาชิกทุกคน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละงาน การทางานเป็นทีม ความสามัคคี การช่วยเหลือเอาแรงกัน ภายใต้
บริ บ ทพื้ น ฐานที่ สมาชิ กทุ ก คนมี ค วามคิด เห็ นสอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ได้ ม าซึ่ง ผลิต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์ ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อเป็นที่เรียบร้อย
ผู้ดาเนินงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ เตรียมนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ออกสู่ตลาด
รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชน
แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลสนับสนุน
ให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการจุด
ประกายการดาเนินงานในการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดใน
ประเทศ และต่างประเทศ
2..ผลการตรวจสอบโดยประเมิน ความเหมาะสมของรูป แบบการพั ฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุ ม ชน ในงานวิ จัย เรื่อ งการพัฒนาศั กยภาพผู้ป ระกอบการชุ มชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากร่ า งรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ คณะผู้วิจัยนาไปหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยการใช้แบบสอบถามจานวน 1
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ชุด กับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อประเมินผลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กับร่างรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ลักษณะส่วนบุคคล
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ
(n = 5)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
3
60.0
2. หญิง
2
40.0
อายุ
1. 31 - 40 ปี
3
60.0
2. 41 - 50 ปี
2
40.0
สถานภาพ
1. โสด
2
40.0
2. แต่งงานแล้ว
3
60.0
ระยะเวลาในการทางาน
1. 6 - 10 ปี
2
40.0
2. มากกว่า 10 ปี
3
60.0
การศึกษา
1. ปริญญาเอก
5
100.0
จากตารางที่ 13 สามารถอธิ บายลักษณะส่วนบุค คลขอผู้ เชี่ย วชาญที่ ตอบ
แบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
เพศ
จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.0 และเพศหญิง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
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อายุ
จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่อายุ 31 - 40 ปี จานวน 3 คนคิดเป็น
ร้อยละ 60.0 และอายุ 51 - 60 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
สถานภาพ
จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่ง งานแล้ว จานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และสถานภาพโสด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0
ระยะเวลาในการทางาน
จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางานมากกว่า 10
ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และระยะเวลาในการทางาน 6 - 10 ปี จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0
ระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายด้าน
(n = 5)
รายการ
S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่

S = Social Capital (ทุนทางสังคม)
4.64 .216
มากที่สุด
2
C = Creative Marketing (การตลาดเชิงสร้างสรรค์)
4.62 .234
มากที่สุด
3
P = Potential of social network (ศักยภาพ
4.59 .203
มากที่สุด
4
เครือข่ายทางสังคม)
D = Development Procedure (กระบวนการพัฒนา) 4.70 .050
มากที่สุด
1
รวม
4.64 .149
มากที่สุด
รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ มี อ งค์ ป ระกอบของการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)”
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จากตารางที่ 14 สามารถอธิ บ ายค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความ
เหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็น ที่มีต่อรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายด้าน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านที่คะแนนสูงสุด
คือ กระบวนการพัฒนา (Development) รองลงมาคือ ทุนทางสังคม (Social Capital) การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative.Marketing).และศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (Potential.of social network)
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 4.64 4.62 และ 4.59 ตามลาดับ
ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ
(n = 5)
รายการ
S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่

ทุนทางสังคม (S = Social Capital)
1. คนในชุมชนมีคุณภาพ ความดี ความเสียสละ
4.60 .548
มากที่สุด
3
2. ผู้นามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
4.60 .548
มากที่สุด
3
ชุมชน
3. ผู้นาและคนในชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
4.40 .548
มาก
4
4. สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆในชุมชนมีความ
4.40 .548
มาก
4
เข้มแข็ง
5. มีการสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในชุมชน
4.40 .548
มาก
4
นามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาชุมชน
6. การนาภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลับมาใช้ในการ
4.80 .447
มากที่สุด
2
พัฒนาการต่อยอดทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน
7. การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน
4.60 .548
มากที่สุด
3
8. การส่งเสริม และสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน
5.00 .000
มากที่สุด
1
9. มีการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
5.00 .000
มากที่สุด
1
10. มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมร่วมกัน
4.80 .447
มากที่สุด
2
11. มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
5.00 .000
มากที่สุด
1
12. สมาชิกมีความสนใจในการประกอบธุรกิจชุมชน 4.40 .548
มาก
4
13. สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การจัดสรร
4.40 .548
มาก
4
ทรัพยากรชุมชน
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ)
รายการ
S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่

14. การให้ความสาคัญวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
4.40 .548
มาก
4
ท้องถิ่น
15. ทุกคนมีความสนใจในการประกอบสัมมาอาชีพ
4.80 .447
มากที่สุด
2
ส่วนรวม
16. มีการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยชุมชน
4.80 .447
มากที่สุด
2
17. การสร้างเปูาหมาย และวิสัยทัศน์ชุมชน
18. ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
19. การให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมชุมชน
20. มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญา
สากล
รวม
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing)
1. การผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
2. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน ความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์
4. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทาง
การตลาด
5. การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้
6. การผลิตสินค้าโดยคานึงถึงผู้บริโภค
7. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์

4.60
4.60

.548
.548

มากที่สุด
มากที่สุด

3
3

4.60
4.60

.548
.548

มากที่สุด
มากที่สุด

3
3

4.64

.216

มากที่สุด

4.40
4.40
4.60

.548
.548
.548

มาก
มาก
มากที่สุด

3
3
2

4.80

.447

มากที่สุด

1

4.60
4.60
4.60

.548
.548
.548

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
2
2
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ)
รายการ
8. มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน
9. การออกแบบช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
10. มีการนาเสนอเรื่องราว ความคิดร่วมยอดให้แก่
ผลิตภัณฑ์
11. มีการพัฒนาประเภท รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย
12. การแสดงข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ ของ
ผลิตภัณฑ์
13. มีตราสินค้า ที่มีความทันสมัย เหมาะสม
14. มีการแสดงเครื่องหมาย รับรองคุณภาพ
มาตรฐาน
15. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัยกับ
ความต้องการของตลาด
16. การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคที่เป็นจริง
17. จัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
18. จัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
กลุ่มเปูาหมาย
19. สินค้ามีความพร้อมสาหรับการจัดจาหน่าย
ตลอดเวลา
20. มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด สาหรับผลิตภัณฑ์

4.60

S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่
.548
มากที่สุด
2

4.40
4.20

.548
.447

มาก
มาก

3
4

4.40

.548

มาก

3

4.80

.447

มากที่สุด

1

4.80
4.80

.447
.447

มากที่สุด
มากที่สุด

1
1

4.60

.548

มากที่สุด

2

4.80
4.80

.447
.447

มากที่สุด
มากที่สุด

1
1

4.60

.548

มากที่สุด

2

4.60

.548

มากที่สุด

2

4.80

.447

มากที่สุด

1
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ)
รายการ
S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่

21. สถานที่จัดจาหน่ายมีความสะดวกต่อการซื้อ หา 4.60 .548
มากที่สุด
2
ของผู้บริโภค
22. มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าใหม่
4.40 .548
มาก
3
23. มีการจัดสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
4.40 .548
มาก
3
24. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
4.80 .447
มากที่สุด
1
25. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4.80 .447
มากที่สุด
1
26. มีการให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
4.80 .447
มากที่สุด
1
รวม
4.62 .234
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network)
1. มีความเข้าใจขอบเขต ความสามารถทั้งภายในและ 4.40 .548
มาก
4
ภายนอก
2. ดึงศักยภาพเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกใน
4.40 .548
มาก
4
การพัฒนาองค์กร และชุมชน
3. เครือข่ายอื่นๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
4.40 .548
มาก
4
ชุมชน
4. มีกระบวนการ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทาง
4.60 .548
มากที่สุด
3
สังคม
5. ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อ
4.80 .447
มากที่สุด
2
ความสาเร็จในองค์กรชุมชน
6. ทราบถึงวัตถุประสงค์การทางานของเครือข่ายทาง 4.60 .548
มากที่สุด
3
สังคม
7. มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
4.60 .548
มากที่สุด
3
หน่วยงานอื่นๆ
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ)
รายการ

8. การจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
4.80
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ
9. เครือข่ายมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน
4.60
10. มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมเครือข่าย
4.00
ทางสังคม
11. การให้ความร่วมมือและการเปิดรับร่วมกัน
4.60
12. การสร้างความสามัคคีของสมาชิกทั้งภายในและ 4.60
ภายนอกองค์กรชุมชน
13. เครือข่ายมีขวัญและกาใจ เจตนารมณ์ร่วมกัน
4.60
14. มีการส่งเสริมด้านทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
4.40
15. การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 4.60
16. การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อแสดงเปูาหมาย 4.80
ในอนาคต
17. การเตรียมความพร้อมในการแสวงหาเครือข่าย
4.80
ใหม่ๆอยู่เสมอ
18. การเปิดรับ การสนับสนุนด้านต่างๆ จาก
5.00
หน่วยงาน องค์กรภายนอก
รวม
4.59
กระบวนการพัฒนา( D = Development Procedure)
1. มีการศึกษาบริบท พื้นที่ของชุมชน
4.80
2. การสารวจทุนทางสังคม และทรัพยากรชุมชน
4.60
3. สร้างจิตสานึกในการพัฒนาชุมชน
4.60
4. ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
4.80
ส่วนรวม
5. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกัน 4.60

S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่
.447
มากที่สุด
2
.548
.000

มากที่สุด
มาก

3
5

.548
.548

มากที่สุด
มากที่สุด

3
3

.548
.548
.548
.447

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3
4
3
2

.447

มากที่สุด

2

.000

มากที่สุด

1

.203

มากที่สุด

.447
.548
.548
.447

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
3
3
2

.548

มากที่สุด

3
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ)
รายการ
6. มีตัวแทนชุมชน แกนนาในการร่วมวางแผน พัฒนา
กลุ่มองค์กร
7. มีการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในด้าน
ต่างๆ
8. การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการประกอบ
ธุรกิจชุมชน
9. การพัฒนาความรู้ในสิ่งที่ชุมชนให้ความสนใจ
10. การพัฒนาความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
11. การนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
12. มีการวางแผนดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
13. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของ
ชุมชน
14. นาข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อจากัดพิจารณาร่วมกัน
เพื่อจัดหาแนวทางแก้ไข
15. ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความสนใจของชุมชน
และตลาด
16. ทาการทดสอบตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์
17. จัดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุน
18. การสร้างคุณภาพ มาตรฐาน การรับรองจาก
หน่วยงานต่างๆ
19. การเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์
20. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆทั้ง
กระบวนการ
รวม

4.60

S.D. ความเหมาะสม ลาดับที่
.548
มากที่สุด
3

4.80

.447

มากที่สุด

2

5.00

.000

มากที่สุด

1

4.80
5.00
4.80

.447
.000
.447

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
1
2

4.60
5.00

.548
.000

มากที่สุด
มากที่สุด

3
1

4.60

.548

มากที่สุด

3

4.80

.447

มากที่สุด

2

4.80
4.80
4.60

.447
.447
.548

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
2
3

4.20

.447

มาก

4

4.20

.447

มาก

4

4.70

.050
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จากตารางที่ 15.สามารถอธิบายค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม
ลาดับที่ของความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รายข้อ ทาการศึกษาได้ดังนี้
ทุนทางสังคม (S = Social Capital)
จากการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคม (S = Social Capital) ที่เป็นองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพั ฒ นาศั กยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ มี ค วาม
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความเห็นสูงสุด คือ การส่งเสริม และสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านมีการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมาคือการนาภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น กลับมาใช้ในการพัฒนาการต่อยอดทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากทุนทาง
สัง คมร่ว มกั นทุ ก คน มี ค วามสนใจในการประกอบสั ม มาอาชีพ ส่ ว นรวม มี ก ารส่ ง เสริ ม ความเป็ น
ประชาธิปไตยชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนข้อที่มีความเห็นน้อยที่สุดคือ ผู้นาและคนในชุมชน มี
ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆในชุมชนมีความเข้มแข็งมีการสร้างการมีส่วน
ร่วม ความร่ วมมือ ในชุมชนน ามาซึ่ ง ความส าเร็จในการพัฒ นาชุม ชนสมาชิก มี ความสนใจในการ
ประกอบธุรกิจชุมชนสมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การจัดสรรทรัพยากรชุมชนการให้ความสาคัญ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing)
จากการศึกษาพบว่า การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี
ความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีความเห็นสูงสุด คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางการตลาดการแสดง
ข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์มีตราสินค้า ที่มีความทันสมัย เหมาะสมมีการแสดง
เครื่องหมาย รับรองคุณภาพมาตรฐานการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคที่เป็นจริง จัดตั้งราคาให้
มีความเหมาะสมกั บปริมาณและคุ ณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์มี การส่ง เสริ มช่ องทางการตลาด สาหรั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์มี ก ารโฆษณา ประชาสัม พั น ธ์ ผ่า นสื่ อ ต่ างๆมี ก ารจั ด กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การขายมี ก ารให้
คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์การเพิ่มมูล ค่าให้กับ วัตถุดิบที่ เหลือใช้ การผลิต สินค้าโดยคานึง ถึ ง
ผู้บริโภคมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์มีการพัฒนาและออกแบ บ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัยกับ
ความต้องการของตลาดจัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายสินค้ามีความ
พร้อมสาหรับการจัดจาหน่ายตลอดเวลาสถานที่จัดจาหน่าย มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภค
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนข้อที่มีความเห็น น้อยที่สุดคือ มีการนาเสนอเรื่องราว ความคิด รวบยอด
ให้แก่ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network)
จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social
network).เป็ น องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเห็นสูงสุด คือการเปิดรับ การสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงาน
องค์ กรภายนอกมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากั บ 5.00.รองลงมาคือ ความร่ว มมื อของเครื อข่า ยต่ างๆ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จในองค์กรชุมชนการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ การ
กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อแสดงเปูาหมายในอนาคตการเตรียมความพร้อมในการแสวงหาเครือข่าย
ใหม่ๆอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนข้อที่มีความเห็น น้อยที่สุดคือ มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure)
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) เป็น
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี
ความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่มีความเห็นสูงสุด คือ การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจชุมชนการพัฒนา
ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 รองลงมาคือมีการศึกษาบริบท พื้นที่ของชุมชนดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทางานส่วนรวมมีการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆการพัฒนาความรู้ในสิ่ งที่
ชุมชนให้ความสนใจการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
ความสนใจของชุมชนและตลาดทาการทดสอบตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์จัดกระบวนการผลิตที่
มีคุณภาพ ลดต้นทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80.ส่วนข้อที่มีความเห็น น้อยต่าที่สุดคือ การเตรียมความ
พร้อมในการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆทั้ง กระบวนการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ดังนั้นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และตรวจสอบรูปแบบด้วยการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ซึ่งมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 จึงเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าว
สามารถนาไปใช้ในการทดลองต่อไปได้
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ขั้ นตอนที่ 2.ผลการจั ดอบรมเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการชุ มชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. เนื้อหาและองค์ประกอบการจัดอบรม
1.1 ประเด็นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรยายโดย
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปัจจุบัน กระแสพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy
ซึ่งประเทศไทยกาลังอยู่ในขั้นของการนามาปรยุกต์ใช้เพื่อการกาหนดแผน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้
องค์ความรู้ การศึก ษา การสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์ สินทางปัญ ญาที่เชื่อ มโยง กับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี และนวัตกรรม (มาตั้งแต่ประมาณปี 2001)
ก่อนหน้านี้ทางยุโรป ยุคกรุงศรีอยุธยา 200 กว่าปีที่แล้ว ยุโรปมาทาสัมพันธ์ไมตรีกับกรุงศรี แต่ยุโรป
พัฒนาแล้ว เป็นยุคเกษตรกรรม (มีอายุเป็น 100ๆ ปี) ปี 1900 – 2000 เขาบอกว่าโลกเปลี่ยนจากยุค
เกษตรสู่ยุคเกษตรกรรม
ย้อนไป 30 กว่าปีก่อน มีโรงงานเยอะแยะไปหมดเลย ประเทศที่กาลังเจริญ อย่าง
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จะเป็นเหมือนไทยเราเมื่อ 40 ปีที่แล้ว มีเครื่องจักร มีแรงงานเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรม
ตั้ ง แต่ ปี 2001 ประเทศไทยก้ า วสู่ ยุ ค ที่ 3 แล้ ว เรี ย กว่ า ยุ ค เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ยุคนี้อยู่บนฐานของคนมีความรู้ ทางานอยู่ในบริษัทรัฐและเอกชนคือคนที่มีความรู้ ส่วนคน
ที่การศึกษาไม่สูงนักอยู่ตามภูมิลาเนาต่างๆ ก็รวมตัวกันสร้างวิสาหกิจชุมชน คือ มุ้งเน้นเพิ่มสินค้า เพิ่ม
คุณค่าของสินค้า ด้วยแนวคิด ธุรกิจสร้างสรรค์
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความสามารถและทุน
ท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า เกิดจากประสบการณ์และสติปัญ ญา วิถีชีวิตท้องถิ่น การดารงชีพ เช่น
เกษตรกรรม ทาไร่ ทาสวน ถือเป็นการเพิ่มคุณค่า เพิ่มรายได้ ทาให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ามี
ความต้องการมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนที่ 8 - 11 (สิ้นสุดปี 2559) เน้นเพิ่มคุณค่าของ
สินค้า บริการ บนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ใช้เทคโนโลยีมาช่วย
อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ เ ป็ น นโยบายระดั บ ชาติ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
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องค์ประกอบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
1. การขับเคลื่อนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ความรู้ (Knowledge)
2. การขับเคลื่อนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้การศึกษา
3..การใช้ทรั พย์สินทางปัญ ญา.(Intellectual.Property).ไม่ไ ด้เ ป็นการผลักดั น
เรื่องของการลดต้นทนการผลิต (Cost Reduction) ที่ฝังอยู่ในตัว
สังคมในชุมชนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ มีการสร้างเครือข่าย ซึ่งแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ๆ ยัง
มีการหาพันธมิตร
กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเขตภาคตะวั น ตก มุ้ ง เน้ นการจั ด การ
ผลิตภัณฑ์และการตลาดที่แตกต่าง
1. แปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย
2. ออกแบบหีบห่อเพื่อเพิ่มคุณค่า
3. สร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
4. แสดงความคิดเห็น
5. มุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม
6. จัดกิจกรรมการตลาด
RISMEP หน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้บริการรัฐวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็ม
รูปแบบ เพื่อให้บริหารเป็น Single Window เดียว เวลาที่รัฐวิสาหกิ จชุมชนต้องการความช่วยเหลือ
โดยใช้ SP - Service Product ฝึกอบรมความรู้และทักษะเฉพาะด้านพร้อมเป็นที่ปรึกษา เข้า ไปคุย
กั บ สถานประกอบการว่ า ขาดอะไร.เช่ น .เครื่ อ งจั ก ร ฝี มื อ แรงงาน เงิ น ทุ น .BDSP.-.Business
Development Service Provide ติดต่อธนาคารและแหล่งเงินทุน
1.2 ประเด็นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนบรรยายโดย คุณสุจิตรา พัดชื่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบและการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ในอดี ต เราซื้ อ สิ น ค้ า มาตั ว หนึ่ ง เราจะไม่ ค่ อ ยได้ ส นใจเรื่ อ งการ
ออกแบบเสียเท่าไหร่ การออกแบบเพิ่งจะมาได้รับความสนใจในช่วงหลังๆ ที่เพิ่มยอดขายให้เราได้
อย่างเช่น ยกตัวอย่างกล้วยตาก สมัยก่อนเราขาย เราก็จะใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกธรรมดา ขายได้
ทั่วๆ ไป พอวัน หนึ่ งการออกแบบเริ่ม เข้ ามา เราก็ มีการปรับเปลี่ ยนรู ปลั กษณ์ บรรจุภั ณฑ์ ใส่ การ
ออกแบบเข้าไปเลยกลายเป็นว่าขึ้นห้างได้ขายได้มีราคา จากราคา 10-20 บาท ก็เป็น 30-40 บาทได้
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ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีด้วยกัน 2 กลุ่ม
1. ปัจจัยภายใน
1.1 วัสดุ กรรมวิธีการผลิต เป็นตัวของสินค้าเหมือนอย่างรสชาติ ถ้าเป็นเค้กก็
มีความนุ่ม ความหอมของเค้ก
1.2 ประโยชน์ใช้สอย ตัวสินค้าก็จะบ่งบอกเหมือนอย่างอย่างเช่น Packaging
ที่เราพูดถึงอยู่ คือเน้นการห่อหุ้มตัวสินค้าว่าทาอย่างไรให้เก็บสินค้าได้นาน ว่าห่อหุ้มอย่างไรทาให้
สินค้าสวยดูมาราคาขึ้นมา ประโยชน์ใช้สอยจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
- ประโยชน์ใช้สอยทางด้านจิตใจ คือเราเจอสินค้าตัวหนึ่งมันมีผลต่อด้า น
จิตใจของเรา เช่น สินค้าตัวแรกเราเห็นมัน ก็คือมันสวย มันน่าสนใจ ดูมีสีสัน เราก็จะมองแล้วว่าราคา
เท่าไหร่ เหมือนว่าพอมีตัวห่อหุ้มสินค้า ทาให้สินค้าดูมีราคาขึ้นมา สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า
นั้นๆ แล้วก็มีระดับ เหมือนสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า
- ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ ก็จะมี 2 ปัจจัยหลักคือ ประโยชน์การ
ห่อหุ้มสินค้า รองลงมาคือความสวยงาม
1.3 รูปทรง ความสวยงาม และศิลปะ รูปทรงของตัวบรรจุภัณฑ์ ในตัวอย่างที่
นามาให้ดู จะมีหลายรูปทรง อย่างแรกคือรูปทรงเรขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม
ทั่วๆ ไป หลายรูปแบบ ส่วนรูปทรงธรรมชาติ เราก็เลียนแบบรูปทรงที่เป็นมาจากธรรมชาติ รูปทรง
Free Form ที่ไม่มีรูปแบบตายตัว
การสร้างเอกลักษณ์ ให้กับสิน ค้าต้องสร้ างเอกลั กษณ์ที่ทาให้คนจดจ า
สินค้าของเราได้ อย่างเช่น ตัวอย่างเรื่องเห็ด ที่เป็นตัวการ์ตูน ก็เป็นจุดเด่นให้คนมอง ถ้าเราใส่ ในทุก
ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าเห็นแล้วรู้ว่าเป็นของใคร
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แบบเดิมๆ อย่างถุง กล่องพลาสติกที่ยังไม่มีการ
ออกแบบเยอะ ซื้อมาสาเร็จ
ร่วมสมัย กล่องสาเร็จที่เราทาสติ๊กเกอร์ติดเป็นของเราเอง
ล้าสมัย คือแบบที่เราคิดใหม่ขึ้นมาเอง เปลี่ยนสไตล์ไปเลย
การสร้างความน่าสนใจในการออกแบบ
1. ขนาด คือเราอาจจะทารูปทรงที่แปลกกว่าอันอื่น อย่างเช่น แบ่งเป็น
ชิ้นเล็กข้างในแยกขายได้ด้วย ตัวเค้กกล้วย
2. การเปลี่ยนแปลงจัดองค์ประกอบใหม่ เหมือนดูสะดุดตามากขึ้น
3. ปล่อยเนื้อที่ว่าง ไม่ให้ดูอึดอัดขาดความน่าสนใจ
4. ใช้ภาพประกอบ ให้ลูกค้าเห็นภาพว่าสินค้าเป็นอย่างไร อย่างของพี่
วันดีตัวใหม่ที่ทาล่าสุด เป็นเค้ก โดยใช้ตัวเค้กโชว์เลย
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5. เน้นส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นพิเศษ เน้นจุดใดจุ ดหนึ่ งให้ สินค้า เห็นแล้ ว
สะดุดตา
6. เล่นสี ใช้สีแรงๆ เจ็บๆ เห็นแล้วมันใช่
การรวมกั น รวมกั น ทุ ก อย่ า ง และต้ อ งผ่ า นขึ้ น ไปข้ อ 2 ในการจั ด
องค์ประกอบ
หลักการออกแบบที่ดี มี 4 ข้อ
1. ดึงดูดสายตา
2. สนองประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน
3. สร้างขึ้นอย่างถูกต้องแข็งแรง
4. ราคาเหมาะสม
ปัจจัยสาคัญที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา
ราคา จะออกแบบอะไรก็ต้องนึกถึงตัวราคาด้วย ไม่ใช่ว่ าพอออกแบบไป
แล้วบรรจุภัณฑ์แพงกว่าตัวสินค้าก็ไม่ไหว เพราะเราต้องชาร์จตัวสินค้าเพิ่มมาด้วย
1.3 ประเด็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) บรรยายโดย
ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน
การสนับสนุนทางภาครัฐ คือ ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาการอย่างยั่งยืน
ในส่วนของนโยบายรัฐบาลสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้การอบรม อย.ให้การอบรมเรื่องอาหาร
ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของระบบต่างๆ เป็นมาตรฐาน สานักงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต
เงินทุน สานักพาณิชย์จังหวัด สร้างเศรษฐกิจ ทุกคนมี อาชีพ สิ่งแวดล้อมชุมชนดี ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ประเทศมั่นคงยั่งยืน
โครงการ RESMEP
RISMEP คือ การส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยการสร้างเครือข่าย
ผู้ทาหน้าที่ให้การส่งเสริม SMEs (BDSP และ SP) และพัฒนาการให้บริการแบบหน้าต่างเดียวกัน
(Single Window)
SMEs Demand Side
1. เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันสูง
2. SMEs ต้องปรับตัว และต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ
3. ปัญหาในการดาเนินธุรกิจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
BDSP Supply Side
1. ต้องสร้างช่องทางเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
2. ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริการที่สร้างมูลค่าและมีคุณภาพมากขึ้น
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การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุมแก่ SMEs ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ
เครือข่าย BDSP และเครือข่าย SP
SP: ผู้ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
BDSP: หน่วยงานให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. การเชื่อมโยงบริการของ เครือข่าย BDSP รูปแบบบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
เครือข่าย BDSP และสามารถตอบสนอง SMEs ในพื้นที่ได้อย่างเฉพาะเจาะจง
2. การขยายตัวของตลาดให้บริการคาปรึกษาแนะนา
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SMEs ในพื้นที่
4. ได้เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายส่งเสริม SMEs
โครงการ RESMEP เป็นการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บูรณาการระดับท้องถิ่นด้วยการตั้งเครือข่ายอุตสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เราเรีย กว่า BSDP
พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบหน้าต่าง Single Window หมายความว่า ณ ปัจจุบันนี้ จะใช้บริการ
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ.Productivity.เราก็ต้องเข้าไปที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ถ้า
เราจะไปจดทรั พย์สินทางปัญญา เราก็ต้องไปที่ พาณิชย์ ถ้ามีปัญ หาเกี่ยวกับแรงงานก็ต้องไปกรม
แรงงาน เราต้องการอะไร เราต้องไปสถานที่นั้น แต่ Single Window เป็นในลักษณะว่า มี BDSP อยู่
ตรงกลาง ที่จะคอยให้บริการโดยมี SP คือที่ปรึกษาอยู่รอบนอก ไม่ว่าจะไปศูนย์ภาค 8 หรือสภา
จังหวัด หรือเขาไปด้านแรงงาน เมื่อผู้ประกอบการเข้าไปตรงนี้ ก็จะเข้ามาดูว่ามีบริการให้เราไหม ถ้า
ไม่มี ก็ส่งไป BDSP ที่อื่น โดยเราไม่ต้องวิ่งเอง
RISMEP เพิ่งเริ่มมาได้ 4 ศูนย์ ศูนย์แรกคือ เชียงใหม่ แล้วก็ศูนย์ล่ าง ภาคที่ 2
โคราช ภาค 6 สุพรรณบุรีภาค 8 ในแต่ละภาคก็อยู่แค่ในจังหวัดก่อน ภาค 8 สุพรรณบุรีเริ่มมา 3 ปี
แล้ว ปีหน้าเขาจะกระจายบริการมาที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
2. ผลการจั ดอบรมเพื่อพัฒนาศั กยภาพผู้ประกอบการชุ มชน ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (แบบสอบถามชุดที่ 5 D1) (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
ผลการจัด อบรมเพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ผู้วิจัยได้กาหนดหัวข้อว่า “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” โดยใช้รูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model
(SCPD Integrated Model) โดยเชิ ญ วิท ยากรดร.นนทวัฒ น์ สุ ขผล ผู้เ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณสุจิตรา
พัด ชื่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาและออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ บรรยายในหั วข้ อ การพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งท่าน
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เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรยายในหัวข้อปัจจัย
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558.ณ.ห้องไมด้า
1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สาหรับเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินผลหลังการ
อบรม สาหรับกลุ่มเปูาหมายในการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลไม้และ
อาหาร จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จานวน 24 คน ก่อน
การอบรมให้ผู้รับการอบรมจัดทาแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และหลังเสร็จสิ้นการอบรมให้
ผู้เข้าร่วมการอมรมจัดทาแบบทดสอบหลังการอบรม (Posttest) และประเมินผลการอบรม
2.1 ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
จากการศึกษา พบว่าตัวบ่ง ชี้ทั้ง 20 ตัว ทาให้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.845 ซึ่ง
มากกว่า 0.6 แสดงว่าเป็นคาถามที่มีสอดคล้องกันดีแล้วซึ่งตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีค่าความเชื่อมั่นที่แตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อยจึงไม่จาเป็นต้องตัดตัวบ่งชี้ใดๆ ออก
2.2 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r)
จากการศึกษา พบว่า แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 20 ข้อ สามารถใช้ได้
ทุกข้อ โดยการหาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
2.3 ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest
ตารางที่ 16 ผลการทดสอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ก่อนและหลังการอบรม
เครื่องมือ
ที่ใช้วัด
แบบทดสอบ
ก่อนการอบรม
แบบทดสอบ
หลังการอบรม

จานวน
ส่วน
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน
กลุ่ม
เบี่ยงเบน
เต็ม ต่าสุด สูงสุด เฉลี่ย
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
24

20

5

17

10.29

t

Sig

3.57
5.151 0.00*

24

20

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

10

19

15.46

2.67
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จากตารางที่ 16 การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการอบรมพบว่า แบบสอบถามก่อนการอบรม (Pretest) ได้คะแนนเฉลี่ย
10.29 คิดเป็ นร้อยละ 51.45 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 มีระดับคุณ ภาพผ่ านและ
แบบสอบถามหลังการอมรม (Posttest) ได้คะแนนเฉลี่ย 15.46 คิดเป็นร้อยละ 77.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ 2.67 มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพผ่ า น ผลการทดสอบการอบรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จสร้า งสรรค์ แสดงว่ า ผู้เ ข้า ร่ วมการอบรมการพัฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีผลการทดสอบหลังการอบรมสูงกว่า
การทดสอบก่อนอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ผลการประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (แบบสอบถามชุดที่ 6 D1) (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 24 คน ซึ่งประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ผู้เข้าร่วมมีสถานะเป็น สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

(n = 24)
ร้อยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

8
16

33.3
66.7

1. ต่ากว่า20 ปี
2. 21 - 30 ปี
3. 31 - 40 ปี
4. 41 - 50 ปี
5. 51 - 60 ปี
6. 60 ปี ขึ้นไป

1
5
7
4
4
3

4.2
20.8
29.2
16.7
16.7
12.5

อายุ
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ตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. อนุปริญญา/ปวส.
4. ปริญญาตรี
ผู้เข้าอบรมมีสถานะเป็น
1. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4. ผู้นาท้องถิ่น

จานวน (คน)

ร้อยละ

7
6
5
6

29.2
25.0
20.8
25.0

2
6
15
1

8.3
25.0
62.5
4.2

จากตารางที่ 17 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้
ดังนี้
เพศ
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 16 คนคิดเป็นร้อย
ละ 66.7 และเป็นเพศชาย จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ33.3 ตามลาดับ
อายุ
จากการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ช่วงอายุ
41 -50 ปีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วงอายุ 51 - 60 ปีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7
ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษา จานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยม จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามลาดับ
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สถานภาพ
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 สถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
สถานะผู้เข้าร่วมอบรม
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และผู้นาท้องถิ่น จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความสาคัญ ของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลการศึกษาระดับความสาคัญ ของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 18 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยความ
คิด เห็ น เกี่ย วกั บ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
(n = 24)
ความคิดเห็น
Min Max
S.D.
ระดับ

1. วันเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
3
5
4.38
.576
มาก
2. สถานที่ในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
4
5
4.46
.509
มาก
3. สิ่งอานวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ
4
5
4.63
.495
มากที่สุด
4. อาหารและเครื่องดื่ม
4
5
4.67
.482
มากที่สุด
5. วิทยากรผู้ให้ความรู้
วิทยากรท่านที่ 1
4
5
4.75
.442
มากที่สุด
วิทยากรท่านที่ 2
3
5
4.50
.659
มากที่สุด
วิทยากรท่านที่ 3
3
5
4.54
.658
มากที่สุด
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ตารางที่ 18 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัย ความ
คิด เห็ น เกี่ ยวกั บ โครงการพั ฒ นาศั กยภาพผู้ ป ระกอบการชุ มชน ตามแนวเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (ต่อ)
ความคิดเห็น
6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม)
7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม)
8. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
10. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการ
เข้าอบรมโครงการนี้
รวม

Min
2

Max
5



3.50

S.D.
.885

ระดับ
มาก

4

5

4.42

.504

มาก

4

5

4.46

.509

มาก

4
4

5
5

4.46
4.67

.509
.482

มาก
มากที่สุด

4.45

.328

มาก

จากตารางที่ 18 สามารถอธิบายค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 โดยผู้เข้า
อบรมส่วนใหญ่ให้วิทยากรท่านที่ 1 ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ อาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการเข้าอบรมโครงการนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 สิ่งอานวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 วิทยากรท่ านที่ 3
ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 วิทยากรท่านที่ 2 คุณสุจิตรา พัดชื่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
สถานที่ในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ท่านสามารถนาความรู้ที่ไ ด้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเข้าร่วมอบรม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลัง เข้ารับการอบรม) ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 วันเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
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ขั้นตอนที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
1. หลังจากกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่งประกอบด้วย ประธาน
กลุ่ม ผู้นาชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เ ข้าร่วมการอบรมความรู้ ภายใต้
หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันอาทิตย์ที่ 8
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อาเภอเมืองนครปฐม จัง หวัด
นครปฐมทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ดังนี้
1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม

ภาพที่ 14 ประชุมกลุ่มระดมความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตร
แปรรูป จังหวัดนครปฐม
จากการอบรมเพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์โดย กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมมีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนาวัตถุดิบที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เนื่องจากทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกล้วยซึ่งกล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ที่มีประวัติศาสตร์มา
ช้านาน ใช้ทาประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นกล้วย ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่
กล้วยสติ๊ก เค้กกล้วย สบู่จากเปลือกกล้วย แยมกล้วย ปุ๋ยเปลือกกล้วยชีวภาพครีมรักษาส้นเท้าจาก
เปลือกกล้วย เป็นต้น และมีการวางแผน สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ขยายตลาดจากลูก ค้าเดิม คือ รักษาลูก ค้าให้ ไ ด้น านที่ สุด เพราะลู กค้า เก่า จะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เป็นประจา หรือสามารถทาให้ลูกค้าเดิมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยการกระตุ้น
ให้เพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้า เช่น การจัดโปรโมชั่นในการออกแสดงสินค้า ช่องทางการจัดจาหน่ายที่
สะดวก รวดเร็วขึ้น การจาหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ที่ให้ผลเร็วที่สุด เป็นต้น
ขยายตลาดจากลูกค้าใหม่ คือ การเพิ่มลูกค้า จากการขยายตลาดไปสู่ร้านสะดวกซื้อ
ต่างๆ เช่น 7-11.ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า หรือดิสเคานต์สโตร์ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ออกสู่ต่างจังหวัด
หรือส่งออกต่างประเทศ โดยมีตัวแทนจาหน่าย เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า รวมถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 15 ประชุมกลุ่ม ระดมความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จากการอบรมเพื่ อ พั ฒนาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์โดยกลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนสนามจั น ทร์ จั ง หวั ด นครปฐม มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นารู ป แบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นหลัก เนื่องจากทางกลุ่ม
เล็งเห็นว่า ปัจจุบันนี้กระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแตกต่างจากในอดีตมาก ไม่ใช่เฉพาะ
การดูแลโดยการรักษาโรคหรือการให้ร่างกายแข็ง แรงเท่านั้น แต่ยัง หันมาให้ความสนใจเรื่องการ
ปูองกันและดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บปุวย โดยการรับประทานอาหารที่เน้นเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ
และนาวัตถุดิบ ที่เหลือ จากการผลิตผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาให้เกิ ดประโยชน์สูง สุด ทางกลุ่มจึ ง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพมากขึ้น เช่น การทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เมี่ยงเห็ดอบกรอบ น้าพริกเห็ด ยา
กระเจี๊ยบและเห็ด เป็นต้น และมีการวางแผน สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
เน้นเรื่องราวหรือกรรมวิธีการผลิ ต ที่มีผลต่อการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับสินค้า
เนื่องจากทางกลุ่มมีวิธีการผลิตที่รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 วิธี คือ 1) วิธีการ Vacuum Fried ทอด
ในสุญญากาศโดยใช้น้ามันในปริมาณมากๆ เป็นกระบวนการถนอมอาหารทาให้สารอาหารที่อยู่ในผัก
ผลไม้ไม่ถูกทาลายด้ วยความร้อนยัง คงกลิ่น สีสัน เหมือนธรรมชาติ แต่เราเพิ่ มความกรอบ โดยที่
โครงสร้างของตัวสินค้าไม่ได้ยุบลงไปเลย 2).Microwave.Vacuum.Dried เป็นวิธีอบแห้ง โดยใช้
สุญ ญากาศให้ความร้อนตั้งแต่จากข้างในตัวผลิต ภัณฑ์ ก็จะแห้ง ทั่วถึง ซึ่ง วิธีนี้เหมาะแก่กลุ่มคนรั ก
สุขภาพโดยเฉพาะ เนื่องจากปราศจากน้าในการปรุงแต่ง
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ยิ่งในโลก Social ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นไม่ได้มอง
แค่ตัวผลิตภัณฑ์ธรรมดา แต่ยังมองไปถึงรสนิยม และภาพลักษณ์ของผู้ซื้ออีก ด้วย เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยการทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เมี่ยงเห็ดอบกรอบที่เน้นเป็นคา รับประทานง่าย
สะดวกในการพกพา หรือซื้อเป็นของฝาก เป็นต้น
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หลั ง จากการจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้วิจัยจึงทาการจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการ
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
2. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มย่อย จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้วิจัยทาการจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการจัดทารู ปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใช้กลุ่มเปูาหมายในการพัฒนา ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกในกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จานวนพื้นที่ละ 10 คน รวมเป็นทั้งหมด 20 คนเพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการ
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม

ภาพที่ 16 การสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป
จังหวัดนครปฐม
จากการเข้ า ร่ ว มอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางกลุ่มได้เล็งเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ยอดขายเริ่มตกลง และเห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทาให้สามารถ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้จากเดิมมากขึ้น ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และขยายตลาดไปสู่กลุ่มเด็ก เนื่องจากปัจจุบันกล้วยหอมอบเนย มี
คู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว จนบางครั้งยอดขายเริ่มตกลง และ
กล้วย เป็นผลผลิตที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน มีอายุการใช้งาน เมื่อกล้วยสุกงอมก็จะไม่สามารถนามา
ผลิ ต เป็น กล้ วยหอมอบเนยได้ ทางกลุ่ม จึ ง มีค วามคิด ว่ า กล้ ว ยหอมทองจะเป็ น ผลิต ภั ณ ฑ์ที่ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางการตลาดในการขยายตลาด และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกมากมาย ไปถึง
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มือผู้บริโภคทางกลุ่มร่วมสรุปว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้อจากัดด้านการลงทุน และวัตถุดิบที่
เหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ)
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ที่เราทาอยู่คือกล้วย
เรามีอยู่กล้วยอยู่ในมือ เป็นของชุมชนอยู่แล้ว อีกทั้งกล้วยน่าจะเป็นตัวเลื อกที่เหมาะ
ที่สุด เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ต่างก็คุ้นเคยกับรสชาติของกล้วย
ปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ราคาถูก หาง่าย มีอยู่ใกล้ตัวทุกคน”
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ปัจจุบันคู่แข่งทาง
ตลาดเยอะมาก เพราะการทากล้วยอบเนย สามารถทาได้ง่าย มีเทคนิค วิธีการผลิตที่
เหมื อ นกั น รสชาติ ก็ จ ะเหมื อ นกั น อี ก ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ราคาค่ อ นข้ า งสู ง กว่ า
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน”
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “ณ ตอนนี้ปัญหาของเราไม่ได้
อยู่ที่การผลิต เพราะทางกลุ่มมีการผลิตตลอดเวลา แต่ปัญ หาหลักๆเลยคือ วัตถุดิบ
ทางกลุ่มไม่สามารถสต๊อกกล้วยไว้ได้จานวนมากๆ เนื่องจากการทากล้วยหอมอบเนย
จะต้องใช้กล้วยดิบในการผลิต ในช่วงที่กล้วยล้นตลาด ทางกลุ่มมีวัตถุดิบเป็นไว้เป็น
สต๊อกมาก และนาออกมาผลิตไม่ทัน เพราะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้บริโภคไม่ค่อยซื้ อของ
ที่ไม่จาเป็น ทาให้กล้วยนั้นสุกงอม และไม่สามารถนามาผลิตตามความต้องการได้ ทา
ให้กล้วยที่สุกนั้นไม่มีประโยชน์”
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “กล้วยหอมทอง
เป็นผลไม้ที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน ใช้ทาประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นกล้วย สามารถ
นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น กล้วยสติ๊ก เค้กกล้วย สบู่จากเปลือกกล้วย
แยมกล้วย ปุ๋ยเปลือกกล้วยชีวภาพ ครีมรักษาส้นเท้าจากเปลือกกล้วย เป็นต้น”
2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 17 การสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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จากการเข้ า ร่ ว มอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นไปที่แนวคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และทา
ให้ผลิ ตภัณฑ์เป็นที่ย อมรับของผู้บริโภค ทางกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
สร้างสรรค์โดยการนาส่วนที่เหลือใช้จากผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดและเน้นสรรพคุณทาง
อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาลัง แปรรูปอยู่แล้วนั้น ล้วนแต่ให้คุณค่าทางสารอาหารมี
ประโยชน์ต่ อร่ างกาย เช่ น กระเจี๊ย บ เห็ ด กล้ ว ย บร็ อคโคลี่ เป็ นต้ น ถ้า ทางกลุ่ม สามารถพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค แต่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อาจทาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ที่
ออกวางจาหน่ายมากมาย เช่น กระเจี๊ยบกรอบ บร็อคโคลี่กรอบ เห็ดหอมกรอบ เห็ด 3
อย่างอบกรอบ ขนุนกรอบ สัปปะรดกรอบ กล้วยหอมกรอบ เป็นต้น ในการนามาผลิต
นั้นจะนาส่วนที่ต้องการผลิตนามาแปรรูปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ส่วนที่ไม่ต้องการยัง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย ทางกลุ่มต้องทิ้งวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช่ไป ซึ่งในส่วนตรงนี้
คิดว่า น่าจะมีการนามาใช้ประโยชน์หรือพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้”
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญ ชี) กล่ าวว่า “ถ้าทางกลุ่ม ได้พัฒนาผลิตภัณ ฑ์
สร้างสรรค์ โดยใช้วัตถุดิบในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแปร
รู ป จะท าให้ เ รามี ต้ น ทุ น ในการหาวั ต ถุ ดิ บ ลดลง สามารถสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น
คุ ณ สมศั ก ดิ์ แก้ ว เกตุ ศ รี (สมาชิ ก ) กล่ า วว่ า “แต่ ก ลุ่ ม เราไม่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากขนาดนี้ เนื่ อ งจากกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน ทางานรูปแบบครอบครัว มีคนในชุมชนช่วยกันทางาน จึง ไม่มีระบบ
การบริหารที่ชัดเจน มีแค่หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ แต่ก็อาจจะไม่พอใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์”
จากการสนทนากลุ่ม ทั้ง 2.กลุ่ม ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 2 กลุ่มยัง
ต้องการการพัฒนาความรู้ การให้คาแนะนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และตรงกับความ
ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคสู ง สุ ด ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าการเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าให้ความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน (On.the.Job.Training).เพื่อให้สมาชิกกลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ.ควบคู่กับการแสดง
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ความคิดเห็น และใช้ทักษะความชานาญในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ร่วมกับองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านการพิจารณาของคณะทางานทุกคน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มฯ
3..ผู้วิ จั ยและกลุ่ มเปู าหมายเข้าร่ วมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อพั ฒนาและผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จานวนกลุ่มละ 1 ชิ้นงาน
จากการสนทนากลุ่ม เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2.กลุ่ม และทางผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญคุณกมลพิพัฒน์
ชนะสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และคุณสุจิตรา พัดชื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เข้าให้ความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ควบคู่กับการแสดงความคิดเห็น และใช้ทักษะความชานาญใน
ฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ร่วมกับองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการพิจารณาของคณะทางานทุกคน
ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใน
กลุ่มฯโดยผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ปัจจุบันกระแสทิศทางการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากความคิดมนุษย์ เปลี่ยน
จากการผลิตและการให้บริการไปสู่ธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสาคัญ ดังนั้นการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ต้ อ งเน้ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และน าความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาออกมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด สร้างความแตกต่างจากผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน
จากการสนทนากลุ่ มย่ อ ย กลุ่ม วิ สาหกิ จชุ ม ชน มีแ นวคิ ด ที่ จะน ากล้ วย ซึ่ง เป็ น
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน สามารถนามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยนากล้วยสุก มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “จากที่ทางกลุ่มได้เข้าอบรม
และได้ร่วมประชุมกัน มีแนวคิดที่อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายอย่าง แต่ไ ด้มองเห็น
ปัญหาหลักคือ กล้วย เป็นวัตถุดิบที่นามาเก็บไว้ เพื่อนามาแปรรูปเป็นกล้วยหอมอบ
เนย แต่ไม่สามารถเก็บไว้ไ ด้นาน ทาให้เ สียต้นทุนในการผลิต ถ้าเรานากล้วยสุกมา
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”
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คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “ในเมื่อเรามี
สิ่งที่อยากจะทาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ จะพัฒนากล้วยสุกให้เป็นอะไร แต่เราต้องนึกถึง
ความต้องการของตลาดด้วย คิดว่าสิ่งที่เรากาลังทานั้น สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้
มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันกล้วยสุกเราจะเอาพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ไ ด้หลายอย่าง เช่น
กล้วยเบรกแตก กล้วยตาก กล้วยกวน เค้กกล้วย ทาร์ตกล้วย เป็นต้น
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “แต่ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน กล้วย
ตากก็มีหลายที่ที่ทาแบบนี้ วิธีการผลิตก็เหมือนๆกัน ถ้าจะพัฒนาผลิตใหม่มาก็จะไปซ้า
กับคู่แข่ง ถ้าผลิตภัณฑ์เราไม่ดีจริง ก็ไม่สามารถขายได้”
คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “ปัจจุบันขนม
ที่ใ ห้คุ ณค่ า คุณ ประโยชน์ก็ มี น้อ ย ถ้า เราคิ ดส่ วนนี้ไ ด้ จะท าให้เ กิด ผลิ ตภั ณฑ์ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น”
คุ ณ วรั ญ ญา แววสวั ส ดิ์ (ที่ ป รึ ก ษาและการตลาด) กล่ า วว่ า “ถ้ า ในตอนนี้
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย และมีกระแสแรงอยู่ คือ เลอแปงบานาน่า เป็นเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วยที่วางจาหน่ายที่ 7-11 ในราคา 12 บาท และไม่ค่อยเห็นคู่แข่ง”
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “แต่ถ้าเราจะลองทาก็ต้องสร้าง
สรรพคุณ สร้างความโดดเด่นให้มากๆ เนื่องจากเลอแปงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อ ทาง
กลุ่มคงทาการตลาดไม่ถึง และสู้ทางคู่แข่งไม่ได้แน่”
เมื่ อ ทางกลุ่ ม มีแ นวคิด ที่ อยากจะลองท าเค้ กกล้ ว ย สิ่ ง ที่ ต ามมาคือ จุด เด่น ของ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างเป็นจุด ขายให้กับทางกลุ่มได้ อาหารเพื่อสุขภาพเริ่มเข้ามามีบทบาทกั บ
ผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้น หันมารับประทานอาหารเพื่ อ
สุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจังหวัดนครปฐมเป็น พื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งปลูกข้าว ผลไม้
ต่างๆ แต่ปัจจุบันข้าวไรซ์เบอร์รี่ ถือว่ากาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งกาลังเป็นเทรนด์อาหาร
เพื่อ คนรั กสุข ภาพ ข้า วไรซ์เบอร์รี่ ถือเป็นสายพั นธุ์ห นึ่ง ที่ เปี่ย มไปด้วยคุณค่ าทางสารอาหารต่างๆ
มากมาย เช่น มีสรรพคุณในการช่วยบารุงร่างกาย และทาให้เกิดการสร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบที่
ผิว หนั ง ช่ว ยลดริ้ ว รอยและชะลอความแก่ ช่ว ยลดความเสี่ ยงต่อ การเกิ ดโรคร้า ยแรงต่ าง ๆ เช่ น
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคสมองเสื่อมได้ เป็น
ต้น
คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “ถ้าอยากจะ
สร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ ก็ต้องลองหาวัตถุดิบที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดนครปฐมก่อน
จะได้สะดวก รวดเร็วกับทางกลุ่มในการหาวัตถุดิบที่จะมาแปรรูปคู่กับกล้วย”
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คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “จังหวัดนครปฐมมี
สินค้าเกษตรกรรมมากมาย ได้แก่ ข้าว ผลไม้ อ้อยโรงงาน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
เป็นต้น”
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ(ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาดูแล
ตัวเอง รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ถ้าเราจะทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้บริโภคอาจจะให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่ง กล้วยเป็ นอาหารด้านสุขภาพอยู่แล้ว ถ้ามี
วัตถุดิบที่เน้นสุขภาพทั้งหมดก็คงดี”
คุณ วรั ญญา แววสวัส ดิ์ (ที่ป รึก ษาและการตลาด) กล่า วว่ า “อาหารที่เ น้ น
สุขภาพ และกาลังมาแรงอยู่ในขณะนี้คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ออกมา และมีคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงเป็นอย่างมากเป็นข้าว
ที่เหมาะสาหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่ต้องการลดน้าหนัก ผู้สูง
วัย ผู้ปุวยเป็นโรคเบาหวาน และโรคโลหิตจาง ถ้านาเอาข้าวที่เป็นอาหาร กับกลัวยที่
เป็นของทานเล่นมารวมกันได้เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับทุกเพศ ทุกวัย จะทาให้ ผลิตภัณฑ์นี้
มีจุดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์เอง”
การทาเค้กกล้วย ที่มีข้าวไรซ์เบอรี่มาผสม ทางกลุ่มได้คิดว่าจะทาคล้ายกับของ
คู่แข่งขัน แต่ด้านหนึ่งจะเป็นแปูงสาลี อีกด้านหนึ่งจะเป็นแปูงไรซ์เบอรี่ ที่สอดไส้คัสตาร์ดกล้วย และ
นามาประกัน
คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “เค้กกล้วย
สอดไส้คัสตาร์ดของทางคู่แข่งขันมีเนื้อเค้กที่นุ่มทาจากแปูง สาลี มีแผ่นเค้ก 2 แผ่น
ประกบกัน และข้างในจะมีไส้คัสตาร์ดกล้วยน่าจะมีการใส่กลิ่นกล้วยให้มีความรู้สึกของ
กลิ่นบ้าง”
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “แล้วเราจะเอาข้าวไรซ์เบอรี่มา
ทาเป็นขนมได้อย่างไร”
คุณกมลพิพั ฒน์ ชนะสิ ทธิ์ (ผู้เชี่ ยวชาญด้า นผลิต ภัณฑ์ ) กล่ าวว่ า “ตอนนี้ มี
ผู้พัฒนาแปูงจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้ว โดยนามาทาแทนแปูงสาลี สามารถใช้ปรุง แต่ง
อาหารได้เหมือนกัน ถ้าเอามาลองทา ถ้าทาได้ก็จะสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เ ลย
เพราะนาข้าวกับกล้วยมาผสมกับให้เกิดความแตกต่าง”
จากการร่ว มสนทนากลุ่ มพบว่า กลุ่ ม วิ สาหกิจ ชุ มชน กลุ่ ม อาชี พผลไม้ ส ด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วยหอมสุก
และนาแปูงไรซ์เบอรี่มาเป็นส่วนผสมหลักในการแปรูป ซึ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย มีประโยชน์จากกล้วยและข้าวไรซ์เบอรี่ เหมาะแก่คนรักสุขภาพ
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อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายวัตถุดิบที่ผลิตไม่ทันจากการแปรรูปกล้วยหอมอบเนยให้เกิด
ประโยชน์ และนาข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นวัตถุดิบของชุมชนในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพที่ 18 การสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิด หารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
วิธีการทาเค้กเพลินบานาน่า
1. ส่วนผสม
เค้ก
แปูงสาลี
45
กรัม
แปูงข้าวไรซ์เบอรี่
15
กรัม
ผงฟู
½
ช้อนชา
น้าตาลทรายเม็ดเล็ก
25
กรัม
ไข่แดง
3
ฟอง
นมสด
70
กรัม
น้ามันถั่วเหลือง
30
กรัม
เกลือปุน
¼
ช้อนชา
กลิ่นวนิลลา
1
ช้อนชา
ไข่ขาว
4
ฟอง
ครีมออฟทาร์ทาร์
¼
ช้อนชา
น้าตาลทรายเม็ดเล็ก(2) 35
กรัม
คัสตาร์ดกล้วยหอม
กล้วยหอมสุกงอม
50
นมข้นจืด
100
ไข่แดง
2
เนยสด
20
กลิ่นวนิลลา
½

กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
ช้อนชา

นมสด
100
น้าตาลทราย
20
แปูงข้าวโพด
30
กลิ่นกล้วย
¼
สีผสมอาหารสีเหลือง

กรัม
กรัม
กรัม
ช้อนชา
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2. วิธีทา
เค้ก
1. เปิดเตาอบตั้งอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส เตรียมไว้
2. ทาถาดอบด้วยเนยขาว ปูกระดาษไข และทาด้วยเนยขาวอีกครั้ง เตรียมไว้เพื่อช่วย
เก็บความชุ่มชื่นของเค้กได้เวลาเข้าอบ และทาให้เค้กนุ่ม แกะออกจากถาดได้ง่าย
3. ผสมน้าตาลทราย25 กรัม ไข่แดง นมสด น้ามันถั่วเหลือง กลิ่นวนิลลาและเกลือปุน
คนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันและน้าตาลละลาย
4. ร่อนแปูงสาลี แปูงข้าวไรซ์เบอรี่ และผงฟูเข้าด้วยกันลงอ่างผสม เติมส่วนผสม
ของเหลว ที่เตรียมไว้ข้างต้น คนให้เข้ากัน จากนั้นกรองด้วยกระชอนลงอ่างผสม
5. ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์พอขึ้นฟู ค่อยๆเติมน้าตาลทรายทีละน้อยจนหมด ตีต่อ
จนส่วนผสมตั้งยอดแข็ง
6. นาไข่ขาวแบ่งผสมกับส่วนผสมแปูงที่พักไว้จนเข้ากัน
7. เทลงถาดอบที่เตรียมไว้
8. นาขนมเข้าอบ ประมาณ 10–15 นาที หรือจนขนมสุก
9. พักขนมไว้บนตะแกรงประมาณ 5 นาที แล้วจึงนาออกจากถาดอบพักขนมบน
ตะแกรงจนเย็นสนิท
10. นามาตัดตามรูปที่ต้องการ
ไส้คัสตาร์ดรสกล้วย
1. ปั่นกล้วยหอมกับนมสดและนมข้นจืดเข้าด้วยกัน จากนั้นกรองลงอ่างผสม
2. นาน้าตาลทราย ไข่แดง แปูงข้าวโพด กลิ่นกล้วย กลิ่นวนิลลา และสีผสมอาหาร ใส่
ในกล้วยที่ปั่นไว้
3. นาไปตุ๋นด้วยไฟบานกลางจนส่วนผสมข้นขึ้น
4. เมือ่ เข้มข้นแล้ว ให้ทาการยกลงจากเตา ใส่เนย คนให้เข้ากัน
5. นาพลาสติกมา wrap ไว้พักให้เย็น
เมื่อได้ตัวเค้กและไส้คัสตาร์ดกล้วยมาแล้วจะนามาประกบกัน เพื่อให้ได้ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพลินบานาน่า
1. นาไส้คัสตาร์ดกล้วยใส่ถุงบีบครีม และบีบลงไปที่ตัวเค้กที่ตัดไว้
2. นาเค้กอีกด้านหนึ่งมาประกบ
3. จะได้เค้กเพลินบานาน่า
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การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่
เมื่อได้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มาแล้ว กระบวนการต่อไปคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้
ร่วมกันระดมความคิดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์คอยให้
คาแนะนา
ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
อย่างเดียวคงไม่พอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและขยายโอกาสทางการตลาด โดยต้องมีข้อมูลด้านการตลาด เช่น
สถานที่จัดจาหน่าย ส่วนประกอบของวัตถุดิบ เป็นต้น ปริมาณและมูลค่าของสินค้าในตลาด ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคาอธิบาย จุดเด่น ประโยชน์ ขนาดปริมาณความจุ เพื่อบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์
นั้น
เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง
กลุ่ม วิสาหกิจ ชุม ชน กลุ่ม อาชีพ ผลไม้ สด และผลผลิ ตเกษตรแปรรู ป จัง หวั ดนครปฐมซึ่ ง สามารถ
รับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยจะเน้นรูปแบบให้ง่ายต่อการพกพา และเล่าเรื่องราว ตานานของ
กล้วย และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เรื่องราวคือจุดกาเนิด ทางการตลาดของแบ
รนด์ของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ คือ เพลิน สื่อถึงความอร่อยของผลิตภัณฑ์
ทางกลุ่มจึงเน้นเรื่องราวของคาว่า เพลิน
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ผลิตภั ณฑ์หลัก
ของเราเป็นกล้วย จึงอยากสร้างจุดขายตรงนี้ กลุ่มเปูาหมายของผลิตภัณฑ์นี้คือ ทุกเพศ
ทุกวัย หรือผู้บริโภคที่เน้นเรื่องสุขภาพก็สามารถรับประทานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไว้
ทานเล่น หรือซื้ อเป็ นของฝาก และลัก ษณะของสีบ รรจุภัณ ฑ์อ ยากให้สี บ่ ง บอกถึ ง
ผลิตภัณฑ์นั้นเลย มองแล้วนึกออกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร”
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “อยากให้ผลิตภัณฑ์เล่าความ
เป็นมาของกล้วย และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อเป็นการสร้างความจดจาและสร้างการรับรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคที่กาลังมองหาผลิตภัณฑ์นี้”
คุณสุจิตรา พัดชื่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “ถ้าจะสร้างการจดจาและการรับรู้ใหม่ๆต้องกาหนดแนวคิดหลักที่ต้องการนาเสนอ
ลูกค้าก่อน อาจจะใช้ลักษณะเดียวกับ กล้วยหอมอบเนย คือ เพลิน เป็นการสื่อถึงความ
อร่อยของผลิตภัณฑ์ และในการเล่าเรื่องนั้นต้องดึงจุดที่น่าสนใจมาเล่า”
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การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยผ่านเรื่องเล่า ตานานของผลิตภัณฑ์ นั้น เป็น
อีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริโภคจะเข้าใจถึง
ที่มาของผลิตภัณฑ์ และคุณประโยชน์ที่ผู้ผลิตใส่ใจในทุกขั้นตอนที่ผลิต ตั้งแต่ การเลือกวัตถุดิบ วิธีการ
ทาที่จะให้คงคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นไว้
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ในตัวบรรจุภัณฑ์อยากให้บอก
ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ และเล่ า ที่ ม าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว่ า มี ค วามเป็ น มาอย่ า งไร
สรรพคุณของวัตถุดิหลัก ได้แก่ กล้วย และข้าวไรซ์เบอร์รี่”
ช่องทางการจัดจาหน่ายมี 2.รูปแบบ คือ การค้าปลีก และการค้าส่ง การจัดทา
บรรจุภัณฑ์ต้องให้เหมาะกับช่องทางการจัดจาหน่าย ทางกลุ่มจะวางจาหน่ายตามร้านค้าทั่วไป การ
ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ และการส่งผ่านตัวแทนจาหน่าย บรรจุภัณฑ์จึงต้องแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
แบบซอง ที่วางขายตามร้านค้าทั่วไป และแบบกล่องโดยนาเค้กใส่ซองบรรจุภัณฑ์และใส่กล่อง เพื่อ
การจาหน่ายยกแพ็ค ในกล่องจะมีผลิตภัณฑ์ 5 ชิ้นโดยมีรูปแบบการนาเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ตานาน และมีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย ทาให้ผลิตภัณฑ์มี
ความน่าสนใจ
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มมี
การจัดจาหน่าย 2 ทาง ทั้งค้าปลีก และค้าส่ง โดยการวางจาหน่ายตามร้านค้าทั่วไป
การออกบูธแสดงสินค้า และการส่งผ่านตัวแทนจาหน่าย”
คุณสุจิตรา พัดชื่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภั ณฑ์) กล่าว
ว่า “รูปแบบการทาบรรจุภัณฑ์ก็ต้องแตกต่างกัน เพราะการวางขายหน้าร้าน จะขาย
เป็นชิ้นๆ เราก็ต้องโชว์จุดขายให้ได้ ในเมื่อเราวางขายก็จะมีสินค้าอื่นด้วย คู่กันเลย จะ
ทาต้องทาให้เป็นที่น่าสนใจและเกิด การอยากรู้ของผู้บริโภค และการออกบูธตามงาน
ทาอย่างไรจะมทาให้ผู้บริโภคซื้อยกแพ็ค ถ้ามาวางขายทีละชิ้นคงจะไม่ได้ยอดขายมาก
นัก”
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ.(ประธานกลุ่ม).กล่าวว่า.“ก็ต้องทา.2.รูปแบบเพื่อกาหนด
ช่องทางการจัดจาหน่ายได้ง่ายขึ้น มีทั้งแบบซอง และแบบกล่อง แบบซองเน้นกะทัดรัด
บอกชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบที่สาคัญ ชื่ อผู้ผ ลิต มาตรฐานการรับรอง และแบบ
กล่อง จะเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์”
จากการร่ ว มสนทนากลุ่ ม ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จัง หวัดนครปฐม พบว่า ผลิตภัณฑ์
จะต้องมีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นกล้วย เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบซอง และแบบกล่อง เพื่อง่ายต่อการวางจาหน่ายและภาพลักษณ์ที่ดีของ
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ผลิตภัณ ฑ์ โดยการนาเสนอเรื่ องราวของผลิตภั ณฑ์ และบรรยายสรรพคุณของผลิต ภัณฑ์ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

ภาพที่ 19 การสนทนากลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
กลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม อาชี พ ผลไม้ ส ด และผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป จั ง หวั ด
นครปฐม ได้ ทาการออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ และบรรจุ ภัณ ฑ์ เพื่ อ นาเสนอผู้ เชี่ ยวชาญในการคัด เลื อ ก
รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบของเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย
แบบที่ 1
7.5ซม.
7.5ซม.

3 ซม.

ความกว้าง 7.5 ซม.
ความยาว 7.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.

ภาพที่ 20 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 1
แบบที่ 2

8 ซม.

3 ซม.

4.5ซม.

ภาพที่ 21 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 2

ความกว้าง 8 ซม.
ความยาว 4.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.
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แบบที่ 3

7.5ซม.

ความกว้าง 7.5 ซม.
ความยาว 7.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.

7.5ซม.

3 ซม.

ภาพที่ 22 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 3
แบบที่ 4

9 ซม.
3.5ซม.
3 ซม.

ความกว้าง 9 ซม.
ความยาว 3.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.

ภาพที่ 23 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 4
แบบที่ 5
1.8 ซม.
3.5 ซม.

ความกว้าง 3.5 ซม.
ความหนา 1.8 ซม.
ความสูง 3.5 ซม.

3.5 ซม.

ภาพที่ 24 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 5
แบบที่ 6
9 ซม.

ความกว้าง 3.5 ซม.
ความหนา 9 ซม.
ความสูง 3.5 ซม.

3.5 ซม.
3.5 ซม.

ภาพที่ 25 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 6

239
2. รูปแบบของซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย
แบบที่ 1

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

ภาพที่ 26 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 1
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แบบที่ 2

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

ภาพที่ 27 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 2
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แบบที่ 3

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

ภาพที่ 28 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 3
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แบบที่ 4

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว13 ซม.

6.5 ซม.

ภาพที่ 29 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 4
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แบบที่ 5

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

ภาพที่ 30 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 5
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3. รูปแบบของกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย
แบบที่ 1

4ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.
22 ซม.

ภาพที่ 31 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 1
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แบบที่ 2

4ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.
22 ซม.

ภาพที่ 32 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 2
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แบบที่ 3

4ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.
22 ซม.

ภาพที่ 33 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 3
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แบบที่ 4

4ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.
22 ซม.

ภาพที่ 34 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 4
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แบบที่ 5

4ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.
22 ซม.

ภาพที่ 35 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบที่ 5
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3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
จากการสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัย สามารถสรุ ปได้ว่ า กลุ่ มวิส าหกิจ ชุมชนสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และ
เลื อ กวั ต ถุดิ บ จากท้ องถิ่ น ของตนเองมาใช้ ใ นการพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ โดยเลื อ กเห็ ด ในการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์
โดยปกติแล้วเวลานาเห็ดหอมมาแปรรูปอาหารจะนิยมนาเอาส่วนที่เป็นหมวกของ
เห็ดมาทาอาหาร โดยตัดส่วนที่เป็น ก้านเห็ดออก เพราะไม่นิยมนามาประกอบอาหาร ทาให้มี ก้าน
เห็ดหอมที่ถูกตัด ทิ้งอย่างน่าเสีย ดาย นั่นเพราะก้านเห็ดหอมล้ว นอุดมด้วยโปรตี นและธาตุอาหาร
มากมาย
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “เราต้องเสียต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ
ในราคาเต็ม แต่เราสามารถใช้วัตถุดิบนั้นได้เพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือก็ไ ม่สามารถ
นามาแปรรูปได้ เนื่องจากทางกลุ่มลองมาทาแล้ว แต่ไม่เป็นผล เช่น เห็ดหอม ทางกลุ่ ม
จะต้องซื้อมา จะมีในส่วนของหมวกเห็ดและก้านของเห็ด ตัดหมวกเห็ดจะนามาแปรรูป
อบกรอบ เหลือในส่วนก้านเห็ด เคยลองนามาแปรรูปโดยการอบกรอบแล้ว ไม่สามารถ
ทาได้ จะแข็งและไม่อร่อย ทาให้ต้องทิ้งส่วนนี้ไป”
คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าว่า “เห็ดหอมก็เห็น
มีคนนามาแปรรูปเป็นหลายอย่าง เช่น ข้าวเกรียบเห็ดหอม ขาเห็ดปรุงรสทอดกรอบ
เป็นต้น ถ้าเห็ดหอมอย่างเดียวก็ไม่ได้แปลกอะไร มีผลิตภัณฑ์และคู่แข่งเยอะ ไม่มีความ
น่าใจมากนัก”
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ทางกลุ่มอยากเน้นไปที่
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และให้คุณประโยชน์กับผู้บริโภค เป็น เรื่องเล่าของตัวผลิตภัณฑ์เอง
คล้า ยๆกระเจี๊ย บที่ ผลิ ตจากวัต ถุดิ บท้ องถิ่น สร้ างรายได้ใ ห้กั บคนชุ มชน และสร้า ง
ยอดขายให้มากมาย”
อาหารทานเล่น หลายคนอาจจะพบว่าในท้องตลาด หรื อก่อนหน้านี้จะมีการนา
ก้านเห็ดหอมมาปรุงอาหารประเภทอื่น อย่างเช่นข้าวเกรียบ แต่ทางกลุ่มได้เพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร
ไม่ได้มีเฉพาะเห็ดหอม แต่นาเห็ดหลายชนิดมารวมกัน เพราะต้องการที่จะใช้ขาเห็ดเป็นส่วนผสมหลัก
และให้ผู้ที่รับประทานได้รับสารอาหารจากเห็ดมากที่สุดเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการของเห็ด และ
สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเลือกเห็ด 3 อย่าง ได้แก่ เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดหอม เห็ด
นางรมฮังการี ซึ่งล้วนแล้วแต่หาได้ในท้องถิ่นของตน
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คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ทางกลุ่มอยากเน้นไปที่
ของกินเล่น เพราะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้เยอะ แต่จะทาเห็ดอย่างเดียว
มันง่ายไป คุณค่าทางสารอาหารก็ได้แค่นั้น ถ้าเราเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้ครบไป
เลย เป็นการทาครั้งเดียว แต่พร้อมไปด้วยคุณประโยชน์”
คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี (สมาชิก) กล่าวว่า “การทาข้าวเกรียบ น่าจะเหมาะ
ที่สุด เพราะเป็นของทานเล่น เป็นอาหารว่างได้ และได้คุณประโยชน์ของเห็ด อีกทั้ง
เป็นการส่วนที่เหลือจากการแปรรูปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์”
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์เห็ด 3 อย่าง
อบกรอบ โดยเห็ด 3.อย่าง ได้แก่ เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดหอม เห็ดนางรมฮัง การี ซึ่ง
ล้วนล้วแต่มีคุณประโยชน์ เช่น เห็ดนางฟูาภูฐาน ช่วยปูองกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเส้น
เลือด เมื่อนามาปรุงอาหารจะมีกลิ่นหอม น่ากิน เห็ดหอม เป็นยาบารุงกาลังชั้นเยี่ยม
แก้อาการเหนื่อย อ่อนเพลีย บรรเทาอาการไข้หวัด ทาให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น และ
เห็ดนางรมฮังการี ช่วยบาบัดอาการปวดเอว ปวดขา ชาตามแขนขา ขยายหลอดเลือด
และอาการเอ็นยึด”
คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าว่า “ไหนๆทางกลุ่ม
ก็ทาเห็ด 3 อย่างอบกรอบแล้ว ก็นาก้านของเห็ด 3 อย่างมาแปรรูปเลย หาง่าย ทา
ควบคู่กันไปได้เลย ระหว่างข้าวเกรียบกั บเห็ด 3 อย่างอบกรอบ ขายร่วมกัน แค่นี้ก็ได้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้”
จากการร่ ว มการสนทนากลุ่ ม พบว่ า กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนสนามจั น ทร์ จั ง หวั ด
นครปฐม มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เหลือใช้ มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยนาก้านเห็ด 3 อย่างมาแปรรูป ให้เป็นข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดใน
ชุมชนด้วยการดูแลเอาใส่ใจ และด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการของเห็ดที่มีอยู่มากมาย จะเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 36 การสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิด หารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสากิจชุมชน
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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วิธีการทาข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
ส่วนผสม
แปูงมันสาปะหลัง
500 กรัม
ผงบาร์บีคิว
20
กรัม
น้าตาลทราย
80 กรัม
เกลือปุน
15
กรัม
พริกไทยปุน
15
กรัม
ผงชูรส
5 กรัม
กระเทียมปอกเปลือก
30 กรัม
ขาเห็ด3 อย่าง
100 กรัม
น้าต้มเห็ด
190 กรัม
น้ามันพืชสาหรับทอด
1 ขวด
วิธีทา
1. นาแปูงมันสาปะหลัง ผงบาร์บีคิว น้าตาลทราย พริกไทยปุน เกลือปุน ผงชูรส ผสมให้
เข้ากัน
2..ตั้ ง น้าต้ ม ให้ เ ดื อ ด นาขาเห็ ด ไปต้ ม กั บ น้าจนนิ่ ม จากนั้ น ตั ก ขาเห็ ด ขึ้ น ใส่ ใ นโถ
ปั่ น ใส่ กระเทียม ใส่น้าต้มเห็ด เล็กน้อ ย ปั่นจนละเอียด เทลงในหม้อผสมกับน้าต้ม เห็ด ที่ชั่ง ตวง
ตามตารับ ตั้ง ไฟให้เดือด
3. เทน้าต้มขาเห็ดลงในแปูง และนวดให้แปูงเข้ากัน จนแปูงนุ่มและเนียน
4. แบ่งแปูงเป็นก้อน ก้อนละ 100 กรัม คลึงให้เป็นแท่งยาว แล้วห่อด้วยถุงพลาสติก
มัดหัวท้ายให้แน่น
5. นาไปนึ่งด้วยน้าเดือด ไฟแรงนาน 40 นาที - 1ชั่วโมง หรือจนสุก นาออกมาพักให้
คลายร้อน นาเข้าตู้เย็น 1 คืน หรือแช่ในช่องแช่เย็นจนแข็ง
6. นาออกมาหั่นเป็นแผ่นบาง เรียงใส่ถาด อบ ที่ความร้อน ระดับ 3 นาน 3-5 ชั่วโมง หรือ
จนแห้ง หรือนาไปตากแดดให้แห้ง เก็บใส่ภาชนะปิดฝาสนิท
7. นามาทอดด้วยน้ามันจานวนมากๆ จนสุก มีลักษณะพองฟู จึงตักขึ้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
จัง หวัดนครปฐม โดยการร่วมมือกันระดมความคิด และพัฒนาให้เกิดผลผลิต อีกทั้ง ยัง เป็นการใช้
วัตถุดิบที่เหลื อใช้ให้เกิด ประโยชน์สู ง สุด โดยเน้นผลิตภัณฑ์ไ ปที่คุณประโยชน์ทางโภชนาการของ
วัตถุดิบ สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่อ าจจะไม่เหมาะกับผู้บริโภคที่ไม่รับประทานเผ็ด
เนื่องจากข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างจะมีรสชาติเผ็ด เพื่อความกลมกล่อมของอาหาร
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คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
อยู่ในหมวดของขนมกินเล่น ซึ่งมีคู่แข่งเยอะมาก ถ้าเราไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น ก็ไม่
สามารถไปสู้อะไรกับขนมค่ายใหญ่ๆ”
คุณ คุ ณ กั ลยา จึ ง สมานญาติ ( รองประธานกลุ่ ม ) กล่ า วว่ า “ข้ า วเกรี ย บก็ มี
รูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนๆกันขนมทั่วไป วงกลม แบนๆ ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไร
เลย”
คุณสุจิตรา พัดชื่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “ฉะนั้น เราก็ต้องทาบรรจุภัณฑ์ให้ดี ให้มีความแตกต่างจากของคู่แข่งขัน สร้างอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ รูปแบบที่สื่อความหมายที่เราต้องการจะเล่าออกไปให้ผู้บริโภคหัน
มาสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา”
รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จะเป็นซองบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากทางกลุ่มมี เครื่องบรรจุ
แบบเดียว เป็นการลดต้นทุนเครื่องจักร และจะได้สื่อความเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างได้
เยอะ และต้องแสดงภาพสินค้าที่อยู่ข้างในว่าผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะแบบไหน เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ได้ง่ายขึ้น
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุ ายบัญ ชี) กล่าวว่า “เรามีเครื่ องบรรจุแบบเดียว จึ ง
จาเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ การขนส่ง ที่ปริมาณมากๆ การทา
กล่อง ก็ใช้ร่วมกับสินค้าตัวอื่นได้ เป็นการประหยัด ถ้าเป็นรูปแบบอื่นเราก็ต้องใช้กล่อง
บรรจุอีกแบบหนึ่ง เราก็ต้องลงทุนพอสมควร เราจึงต้องเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มี
อยู่แล้วในการเลือกใช้ทาให้เป็นประโยชน์”
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ก็สื่อถึงคุณสมบัติของเห็ด
3 อย่าง ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างผ่านกระบวนการขั้นตอนที่พิถีพิถัน แสดงถึงความใส่ใจ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ โดยใส่ไ ว้ข้างหลัง ซอง หน้าซองควรมีรูปข้าวเกรียบ ซึ่ง เป็น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ จะทาให้ลูกค้ามองได้ง่ายขึ้น”
คาว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ยังไม่เป็นจุดสนใจที่ลูกค้าจะให้ความสนใจของผลิตภัณฑ์ และ
หยิบขึ้นมาดู จากการร่วมแสดงความคิดเห็น ทางกลุ่มจะใช้สโลแกนแทนข้าวเกรียบ โดยใช้สโลแกนว่า
กรอบ อร่อย ใช่เลย
คุณสุจิตรา พัดชื่น (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “เราควรสร้างวลีหรือคาขวัญที่น่าจดจา เพื่อกล่าวซ้าถึง แนวคิดหรือจุดประสงค์
ต่างๆ ของผลิ ตภัณ ฑ์หรื อที่เ รียกว่า สโลแกน เพราะมั นมีห น้าที่ ตอกย้าจุ ดขายของ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหรือบุคลิกภาพของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นๆ”
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คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ข้าวเกรียบ เป็นผลิตภัณฑ์ทานเล่น
เป็นขนมขบเคี้ยว มีความอร่อยในตัวมันเอง แถมมีสรรพคุณมากมาย ถ้าจะสื่อก็ต้องสื่อ
ถึงความกรอบ ความอร่อยของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นี่แหละ ใช่เลย ที่ผู้บริโภคเห็น
แล้วต้องหยิบขึ้นมาดู และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์”
จากการร่วมสนทนากลุ่มในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ทาบรรจุภัณฑ์แบบซอง เนื่องจากลด
ต้นทุนด้านเครื่องจักร แต่จะเน้นความสวยของบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในซอง
ผ่านรูปแสดงเหมือนจริง และมีการบรรยายสรรพคุณของผลิ ตภัณฑ์ อีกทั้ ง สร้างสร้า งสโลแกนให้
ผู้บริโภคจดจาได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตราสินค้า ว่า ใช่เลย และสโลแกน คือ กรอบ อร่อย ใช่เลย เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

ภาพที่ 37 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม ได้ทาการออกบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกรูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

ภาพที่ 38 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 1

20.5 ซม.

255
แบบที่ 2

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

ภาพที่ 39 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 2

20.5 ซม.
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แบบที่ 3

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

ภาพที่ 40 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 3

20.5 ซม.
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แบบที่ 4

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

ภาพที่ 41 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 4

20.5 ซม.
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แบบที่ 5

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

20.5 ซม.

ภาพที่ 42 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบที่ 5
ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
(แบบสอบถามชุดที่ 7 D1) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
หลังจากกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่งประกอบด้วย ประธาน
กลุ่ม ผู้นาชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ผู้วิจัยได้
เข้ า ร่ ว มเวที สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ แสวงหาแนวคิ ด ความต้ อ งการในการพั ฒ นาจั ด หาวิ ท ยากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด อบรมในขณะปฏิ บั ติ ง าน ( On.the.Job
Training) ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จานวนกลุ่มละ 1 ชิ้นงานผู้วิจัยทา
การสังเกตในขณะร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อทาการเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดัง นี้ การสนนากลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์
ภาพรวมการดาเนินงาน
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4.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
รูปแบบการสังเกต
การสนทนากลุ่ม

การมีส่วนร่วม

รายละเอียด
- การพูดคุย การ
แก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจ
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนา
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ

ผลการสังเกต
ผู้ร่วมสนทนาในเวทีสนทนากลุ่มย่อย ต่างให้ความ
สนใจช่วยกันคิดถกประเด็นในมุมมองต่างๆ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แต่ละคนพยายามหา
ข้อมูล ศึกษาดูความต้องการตลาด ผู้นา และสมาชิก
บางท่านได้สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตนเองไปดูงานสถานที่
ต่างๆมาใช้ในการนาเสนอให้เพื่อนสมาชิก เมื่อทุก
ท่านได้ตกผลึกในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้ว การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน
(On the Job Training) โดยผู้เชี่ยวชาญ สมาชิก
ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจในการซักถาม และต่าง
พูดคุยความประทับใจในการทางานร่วมกัน
- ความร่วมมือในการ สมาชิกทุกคนต่างมีส่วนร่วม รู้หน้าที่ของตนเอง
เข้าร่วม
พร้อมเพรียงกันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการจัด
- การแสดงความคิดเห็น อบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On
- ความกระตือรือร้นใน the Job Training) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความ
การมีส่วนร่วม
กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆ
ด้าน จนชิ้นงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง
สาเร็จ
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม (ต่อ)
รูปแบบการสังเกต

รายละเอียด
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ความรู้สึก ความ
ประทับใจที่
ได้สัมผัส
- ส่วนประสมทาง
การตลาด

ภาพรวมการ
ดาเนินงาน

ผลการสังเกต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) เค้กกล้วยหอมทอง
ผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดใส้คัสตาร์ดรสกล้วยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดค้นของ
สมาชิกทุกคนผสมผสานจุดเด่นที่กาลังเป็นที่น่าสนใจ
คุณประโยชน์ครบถ้วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ตรา
สินค้า แบรนด์เพลิน มีการตั้งราคาที่เหมาะสม
สถานที่จัดจาหน่ายทางกลุ่มเห็นสมควรว่าจะเป็นร้าน
กาแฟ เบเกอรี่ และงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือ
จาหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝาก
ของทานเล่นที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้
- ภาพรวมของการ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตาม
ดาเนินงานพัฒนา
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มให้ความร่วมมือ
ศักยภาพผู้ประกอบการ เป็นอย่างดี เป็นการทดลองใช้รูปแบบ “Social
ชุมชนตามแนวคิด
Creative Potential Development Integrated
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Model (SCPD Integrated Model)” ที่เป็น
กระบวนการที่ชัดเจนและได้ผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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4.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
รูปแบบการสังเกต
การสนทนากลุ่ม

การมีส่วนร่วม

รายละเอียด
- การพูดคุย การ
แก้ปัญหา
และการตัดสินใจ
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนา
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ

ผลการสังเกต
ผู้ร่วมสนทนาในเวทีสนทนากลุ่มย่อยมีบรรยากาศ
พูดคุยโต้ตอบวิทยากรได้อย่างสนุกสนาน บรรยากาศ
เวทีสนทนาทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆประเด็น ทาให้
เห็นมุมมองที่หลากหลาย ทางกลุ่มร่วมสรุปว่าจะ
ผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้อจากัดด้านการลงทุน
และวัตถุดิบที่เหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
กิจการ) และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สมาชิกใน
กลุ่มต่างไม่สามารถสร้างสรรค์ผลผลิตได้ เนื่องจาก
ขาดซึ่งองค์ความรู้ในการผลิต ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job
Training) โดยผู้เชี่ยวชาญ จึงทาให้เห็นถึงความสนใจ
ความเอาใจใส่ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญมีระยะเวลาจากัด แต่
เห็นถึงพลังของสมาชิกทุกคนที่มารอ ความตั้งใจใน
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ
- ความร่วมมือในการ เนื่องจากทุกคนมีความสนใจในการสร้างสรรค์
เข้าร่วม
ผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วน
- การแสดงความคิดเห็น ร่วมของทุกคน ทาให้เห็นความร่วมมือ ความ
- ความกระตือรือร้นใน กระตือรือร้น การสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วม
ทางกลุ่ม ทุกคนต่างทางานด้วยความเต็มใจ มีการให้
คาแนะนาซึ่งกันและกัน เห็นภาพการทางานของคน
2 รุ่นที่มีความลงตัวในการเอื้อกันระหว่างความคิด
สร้างสรรค์กับประสบการณ์
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม (ต่อ)
รูปแบบการสังเกต
รายละเอียด
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจที่
ได้สัมผัส
- ส่วนประสมทาง
การตลาด

ภาพรวมการ
ดาเนินงาน

ผลการสังเกต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
คิดค้นของสมาชิกทุกคน มีการนาวัตถุดิบที่ไม่
สามารถใช้ได้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็น
ข้าวเกรียบซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่ไม่มีประโยชน์แล้ว มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์กาหนดขนาด และราคาร่วมกัน
ตราสินค้า แบรนด์ใช่เลย ซึ่งเห็นว่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นี้ออกมา เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคน
ต่างบอกว่า “ใช่เลย”สถานที่จัดจาหน่ายทางกลุ่ม
เห็นสมควรว่าจะเป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่ และงาน
แสดงสินค้าต่างๆ หรือจาหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ
เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นที่ทุกคนทุกเพศทุก
วัยเข้าถึงได้
- ภาพรวมของการ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตาม
ดาเนินงานพัฒนา
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มให้ความร่วมมือ
ศักยภาพผู้ประกอบการ เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้เกิดการต่อยอดโดยนา
ชุมชนตามแนวคิด
วัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตมาใช้เป็นส่วนผสมในการ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทาข้าวเกรียบ และสอดคล้องกับการทดลองใช้
รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)”ที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจน
และได้ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
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ตอนที่ 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการนาไปใช้ (Implementation: I)
1. ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing)
2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
4. ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1..ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ .(ต้นแบบ) .(Product.Testing) (แบบสอบ
ถามชุดที่ 8 R2) (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
1.1 ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
1.1.1 เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
จากการศึกษา พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ตัว ทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา
เท่ากับ 0.741 ซึ่งมากกว่า 0.6 แสดงว่าเป็นคาถามที่มีสอดคล้องกันดีแล้ว ซึ่ง ตัวบ่ง ชี้แต่ละตัวมีค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงไม่จาเป็นต้องตัดตัวบ่งชี้ใดๆออก
1.1.2 ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
จากการศึกษา พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ตัว ทาให้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา
เท่ากับ 0.741 ซึ่งมากกว่า 0.6 แสดงว่าเป็นคาถามที่มีสอดคล้องกันดีแล้ว ซึ่ง ตัว บ่ง ชี้แต่ละตัวมีค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงไม่จาเป็นต้องตัดตัวบ่งชี้ใดๆออก
1.2 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) (ข้อมูล
เชิงปริมาณ)
ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ข องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม และได้
ประเมินผลและปรับปรุง ด้วยการใช้เครื่องมือเชิง ปริมาณ เป็นแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์
และแนวโน้ม การตั ดสิ นใจซื้อ ผลิ ตภั ณฑ์ แบบสอบถามชุ ดนี้ ใช้ สาหรั บกลุ่มลู กค้ าเปูา หมายในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จานวน 400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จานวน 2 กลุ่ม
1.2.1 เค้ก เพลิน บานาน่า ของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชน กลุ่ม อาชีพ ผลไม้ส ด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปญจจัยด้านประชากรศาสตร์
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จานวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 21 จานวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

(n = 400)
ร้อยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

171
229

42.8
57.2

54
105
104
63
33
41

13.5
26.3
26.0
15.8
8.3
10.3

147
41
187
25

36.8
10.3
46.8
6.3

61
64
53
107
115

15.3
16.0
13.3
26.8
28.8

อายุ
1. 20 ปี หรือต่ากว่า
2. 21 - 30 ปี
3. 31 - 40 ปี
4. 41 - 50 ปี
5. 51 - 60 ปี
6. มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. กาลังศึกษาปริญญาตรี
3. ปริญญาตรี
4. สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
2. 5,000 - 10,000 บาท/เดือน
3. 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
4. 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
5. สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
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ตารางที่ 21 จานวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

1. นักเรียน/นักศึกษา
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริษัทเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
5. รับจ้าง/ลูกจ้าง
6. ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
7. อื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการบานาญ

77
48
73
100
68
32
2

19.3
12.0
18.3
25.0
17.0
8.0
0.5

อาชีพ

จากตารางที่ 21 สามารถอธิ บ ายปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ ทาการศึกษาได้ดังนี้
เพศ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 229 คนคิดเป็น
ร้อยละ 57.2 และเป็นเพศชาย จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8
อายุ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี จานวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0
ช่ว งอายุ 41 - 50 ปีจานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และช่วงอายุ 51
- 60 ปี จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และตามลาดับ
ระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ อยู่ใ นระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี
จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 147
คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ระดับการศึกษากาลังศึกษาปริญญาตรี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3
และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
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รายได้ต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือรายได้ 15,001 - 20,000 บาท/เดือน จานวน 107
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รายได้ 5,000 - 10,000 บาท/เดือน จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และรายได้ 10,001 - 15,000
บาท/เดือน จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
อาชีพ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน
100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ
19.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จานวน
68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 อาชีพช้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ไม่
ประกอบอาชีพ/แม่บ้ าน จานวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.0 และอื่ นๆ ได้แก่ ข้าราชการบานาญ
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จานวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 22 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท่านรู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยหรือไม่
1. รู้จัก
2. ไม่รู้จัก
ท่านเคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยหรือไม่
1. เคยรับประทาน
2. ไม่เคยรับประทาน

จานวน (คน)

(n = 400)
ร้อยละ

209
191

52.3
47.7

189
211

47.3
52.7
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จากตารางที่ 22 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่
ทาการศึกษาได้ดังนี้
เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่ างส่ วนใหญ่รู้ จัก เค้ก สอดไส้คั สตาร์ด รสกล้ว ย
จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และไม่รู้จัก เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย จานวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.7 ตามลาดับ
เคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ด
รสกล้วยจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และเคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย จานวน
211 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม จานวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 23 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด
Min Max
S.D.
ระดับ

ด้านผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะปรากฏของ “เค้กเพลินบานาน่า”
3
5
3.98
.391
มาก
2. กลิ่นของ “เค้กเพลินบานาน่า”
2
5
4.09
.505
มาก
3. รสชาติของ “เค้กเพลินบานาน่า”
2
5
4.21
.542
มาก
4. เนื้อสัมผัสของ “เค้กเพลินบานาน่า”
2
5
4.07
.498
มาก
5.ปริมาณสุทธิของ “เค้กเพลินบานาน่า”
2
5
3.73
.592
มาก
6. บรรจุภัณฑ์ของ “เค้กเพลินบานาน่า”
1
5
3.61
.710
มาก
7. ความชอบโดยรวมของ “เค้กเพลินบานาน่า” 1
5
3.95
.416
มาก
รวม
3.95
.345
มาก
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จากตารางที่ 23 สามารถอธิ บ ายค่ า ต่ าสุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่า ระดับความสาคัญ ผู้บริโภคให้การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ รสชาติของเค้กเพลิน
บานาน่า รองลงมาคือ กลิ่นของเค้กเพลินบานาน่า เนื้อสัมผัสของเค้กเพลินบานาน่า ลักษณะปรากฏ
ของเค้กเพลินบานาน่า ความชอบโดยรวมของเค้กเพลินบานาน่า ปริมาณสุทธิของเค้กเพลินบานาน่า
และบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 4.09 4.07 3.98 3.95 3.73 และ3.61
ตามลาดับ
ตารางที่ 24 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ในปริมาณสุทธิ 30 กรัม จาหน่ายในราคา 18 บาท มีความ
เหมาะสมหรือไม่
1. เหมาะสม
230
57.5
2. ไม่เหมาะสม
170
42.5
ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรมีราคาในระดับใด
1. 12 - 15 บาท
171
42.8
2. 15 - 18 บาท
208
52.0
3. 18 บาทขึ้นไป
21
5.2
จากตารางที่ 24 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
เค้กเพลินบานาน่าในปริมาณสุทธิ 30 กรัม จาหน่ายในราคา 18 บาท
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จานวน 230 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.5 และไม่เหมาะสม จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามลาดับ
ราคา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็น ว่าควรมี ราคา 15 - 18 บาท
จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือราคา 12 - 15 บาท จานวน 171 คิดเป็นร้อยละ
42.8 และราคา 18 บาทขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 25 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ง่าย
1. ร้านกาแฟ/ร้านขนม
315
30.8
2. ร้านขายของฝาก
78
7.6
3. ตามแผง BTS, BRT
40
3.9
4. ร้านสะดวกซื้อ 7-11
294
28.8
5. ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต
148
14.5
6. โรงเรียน/สถานศึกษา
84
8.2
7. อื่นๆ ได้แก่ ทางอินเตอร์เน็ต
63
6.2
ท่านคิดว่าหาก “เค้กเพลินบานาน่า” ขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานที่สาธารณะ มี
ความเหมาะสมหรือไม่
1. เหมาะสม
389
97.3
2. ไม่เหมาะสม
11
2.7
จากตารางที่ 25 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
เค้กเพลินบานาน่าควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ง่าย
จากการศึ กษาพบว่ า กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าควรวางขายที่ร้ านกาแฟ/ขนม
จานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จานวน 294 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 ห้า งสรรพสิ นค้ า ในซุ ปเปอร์ ม าร์ เก็ ต จ านวน 148 คน คิด เป็น ร้ อยละ 14.5 โรงเรีย น/
สถานศึกษา จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ร้านขายของฝาก จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6
อื่นๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต จานวน 63 คิดเป็นร้อยละ 6.2 และตามแผง BTS, BRT จานวน 40 คิด
เป็นร้อยละ 3.9 ตามลาดับ
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เค้กเพลินบานาน่าขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานที่สาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จานวน 389 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.3 และไม่เหมาะสม จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 26 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. การโฆษณา
184
24.1
2. การส่งเสริมการขาย
251
32.9
3. การประชาสัมพันธ์
170
22.3
4. การตลาดทางตรง
93
12.2
5. การตลาดเหตุการณ์พิเศษ
64
8.4
ท่านคิดว่าหาก “เค้กเพลินบานาน่า” ใช้รูปแบบการนาเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ตานานมีความน่าสนใจหรือไม่
1. น่าสนใจ
368
92.0
2. ไม่น่าสนใจ
32
8.0
ท่านคิดว่าหาก “เค้กเพลินบานาน่า” ใช้สโลแกนในการโฆษณา “อร่อยอย่าง เพลิน เพลิน” มี
ความน่าสนใจหรือไม่
1. เหมาะสม
316
79.0
2. ไม่เหมาะสม
84
21.0
ท่านคิดว่าหาก “เค้กเพลินบานาน่า” มีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย
ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่
1. น่าสนใจ
316
79.0
2. ไม่น่าสนใจ
84
21.0
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จากตารางที่ 26 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
เค้กเพลินบานาน่าควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขาย จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมาคือการโฆษณา จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ
24.1 การประชาสัมพันธ์ จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 การตลาดทางตรง จานวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.2 และการตลาดเหตุการณ์พิเศษ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามลาดับ
เค้กเพลินบานาน่าใช้รูปแบบการนาเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/
ตานานมีความน่าสนใจหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จานวน 368 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.0 และไม่น่าสนใจ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
เค้กเพลินบานาน่าใช้สโลแกนในการโฆษณา อร่อยอย่าง เพลิน เพลิน มีความ
เหมาะสมหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม จานวน 316
คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 และไม่เหมาะสม จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามลาดับ
เค้กเพลินบานาน่ามีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย ทาให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จานวน 316 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.0 และไม่น่าสนใจ จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาระดับแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
“เค้กเพลินบานาน่า” จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษาแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “เค้กเพลินบา
นาน่า”ของผู้บริโภค จานวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 27 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
การยอมรับ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
(n = 400)
เค้กเพลินบานาน่า
Min Max
S.D.
ระดับ

ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” จะเป็นที่
2.00 5.00 3.88 .651
มาก
ยอมรับของผู้บริโภคอย่างไร
ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ “เค้กเพลิน
1.00 5.00 3.68 .715
มาก
บานาน่า” อย่างไร
จากตารางที่ 27 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
และค่าต่าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ แนวโน้มในการยอมรับผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อ “เค้ก
เพลินบานาน่า” พบว่า แนวโน้มการยอมรับผลิตภัณฑ์ “เค้กเพลินบานาน่า” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
ซึ่ง มีแนวโน้มที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภั ณฑ์ “เค้ก
เพลินบานาน่า” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก
1.2.2 ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปญจจัยด้านประชากรศาสตร์
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จานวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 28 จานวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

(n = 400)
ร้อยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

190
210

47.5
52.5
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ตารางที่ 28 จานวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน (คน)

ร้อยละ

61
114
116
42
50
17

15.3
28.5
29.0
10.5
12.5
4.3

157
27
189
27

39.3
6.8
47.3
6.8

63
45
65
90
137

15.8
11.3
16.3
22.5
34.3

83
43
86
111
52
25

20.8
10.8
21.5
27.8
13.0
6.3

อายุ
1. 20 ปี หรือต่ากว่า
2. 21 - 30 ปี
3. 31 - 40 ปี
4. 41 - 50 ปี
5. 51 - 60 ปี
6. มากกว่า 60 ปี
ระดับการศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
2. กาลังศึกษาปริญญาตรี
3. ปริญญาตรี
4. สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
2. 5,000 - 10,000 บาท/เดือน
3. 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
4. 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
5. สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. พนักงานบริษัทเอกชน
4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
5. รับจ้าง/ลูกจ้าง
6. ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
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จากตารางที่ 28 สามารถอธิ บ ายปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
เพศ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 210 คนคิดเป็น
ร้อยละ 52.5 และเป็นเพศชาย จานวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5
อายุ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จานวน
116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จานวน 114คน คิดเป็นร้อยละ 28.5
ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ช่วงอายุ 51 - 60 ปีจานวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ช่วงอายุ 41 - 50 ปีจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ อยู่ใ นระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี
จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 157
คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ระดับการศึกษากาลังศึกษาปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8
และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
จานวน 137คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือรายได้ 15,001 - 20,000 บาท/เดือน จานวน 90
คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3
รายได้ต่ากว่า 5,000บาท/เดือน จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ รายได้ 5,000 - 10,000 บาท/
เดือน จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามลาดับ
อาชีพ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จานวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 อาชีพช้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และ
ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จานวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 29 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท่านรู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างหรือไม่
1. รู้จัก
2. ไม่รู้จัก
ท่านเคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างหรือไม่
1. เคยรับประทาน
2. ไม่เคยรับประทาน

จานวน (คน)

(n = 400)
ร้อยละ

225
175

56.3
43.7

181
219

45.3
54.7

จากตารางที่ 29 สามารถอธิ บ าย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
จากการศึก ษาพบว่า กลุ ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่รู ้จ ัก ข้า วเกรีย บเห็ด 3 อย่า ง
จานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 และไม่รู้จัก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง จานวน 175 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.7 ตามลาดับ
เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่าง จานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 และเคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง จานวน 181
คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม จานวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 30 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด
Min Max
S.D.
ระดับ

ด้านผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะปรากฏของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” 3
5
3.91
.381
มาก
2. กลิ่นของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
2
5
3.74
.636
มาก
3. รสชาติของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
2
5
4.22
.600
มาก
4. เนื้อสัมผัสของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
2
5
3.52
.788
มาก
5.ปริมาณสุทธิของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
2
5
3.74
.601
มาก
6. บรรจุภัณฑ์ของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
2
5
3.90
.477
มาก
7. ความชอบโดยรวมของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3
2
5
3.97
.399
มาก
อย่าง”
รวม
3.86
.374
มาก
จากตารางที่ 30 สามารถอธิ บ ายค่ า ต่ าสุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้
จากการศึกษาพบว่า ระดับความสาคัญ ผู้บริโภคให้การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ รสชาติของข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่ าง รองลงมาคือ ความชอบโดยรวมของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างลักษณะปรากฏของข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง บรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง กลิ่นของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ปริมาณ
สุทธิของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง และเนื้อสัมผัสของเค้กเพลินบานาน่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 3.97
3.91 3.90 3.74 3.74 และ 3.52 ตามลาดับ
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ตารางที่ 31 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ในปริมาณสุทธิ 40 กรัม จาหน่ายในราคา 39 บาท มี
ความเหมาะสมหรือไม่
1. เหมาะสม
309
77.3
2. ไม่เหมาะสม
91
22.7
ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ควรมีราคาในระดับใด
1. 21 - 30 บาท
171
42.8
2. 31 - 40 บาท
208
52.0
3. 40 บาทขึ้นไป
21
5.2
จากตารางที่ 31.สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างในปริมาณสุทธิ 40 กรัม จาหน่ายในราคา 39 บาท
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จานวน 309 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.3 และไม่เหมาะสม จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามลาดับ
ราคา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีราคา 31 - 40 บาท
จานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือราคา 21 - 30 บาท จานวน 92 คิดเป็นร้อยละ
23.0 และราคา 40 บาทขึ้นไป จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 32 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ง่าย
1. ร้านกาแฟ/ร้านขนม
168
16.0
2. ร้านขายของฝาก
209
20.0
3. ตามแผง BTS, BRT
61
5.8
4. ร้านสะดวกซื้อ 7-11
277
26.5
5. ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต
180
17.2
6. โรงเรียน/สถานศึกษา
113
10.8
7. อื่นๆ ได้แก่ ทางอินเตอร์เน็ต
39
3.7
ท่านคิดว่าหาก “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานที่สาธารณะ มี
ความเหมาะสมหรือไม่
1. เหมาะสม
387
96.7
2. ไม่เหมาะสม
13
3.3
จากตารางที่ 32 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ง่าย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรวางขายที่ร้านสะดวกซื้อ 711 จานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ ร้านขายของฝาก จานวน 209 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ ต จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ร้านกาแฟ/ขนม
จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 โรงเรียน/สถานศึกษา จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8
ตามแผง BTS, BRT จานวน 61 คิดเป็นร้อยละ 5.8 และอื่นๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต จานวน 39 คิด
เป็นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานที่สาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จานวน 387 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.7 และไม่เหมาะสม จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 33 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม
(n = 400)
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จานวน (คน)
ร้อยละ
ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. การโฆษณา
188
20.8
2. การส่งเสริมการขาย
244
27.0
3. การประชาสัมพันธ์
226
25.0
4. การตลาดทางตรง
146
16.1
5. การตลาดเหตุการณ์พิเศษ
100
11.1
ท่านคิดว่าหาก “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ใช้รูปแบบการนาเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ตานานมีความน่าสนใจหรือไม่
1. น่าสนใจ
269
67.2
2. ไม่น่าสนใจ
131
32.8
ท่านคิดว่าหาก “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ใช้สโลแกนในการโฆษณา “อร่อยอย่าง เพลิน เพลิน”
มีความน่าสนใจหรือไม่
1. เหมาะสม
328
82.0
2. ไม่เหมาะสม
72
18.0
ท่านคิดว่าหาก “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” มีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อ
ร่างกาย ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่
1. น่าสนใจ
218
54.5
2. ไม่น่าสนใจ
182
45.5
จากตารางที่ 33 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขาย จานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ จานวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 การโฆษณา จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 การตลาดทางตรง จานวน 146 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.1 และการตลาดเหตุการณ์พิเศษ จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามลาดับ
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ข้ า วเกรี ย บเห็ ด 3 อย่ า งใช้ รู ป แบบการน าเสนอผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ์/ตานานมีความน่าสนใจหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จานวน 269 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.2 และไม่น่าสนใจ จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามลาดับ
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างใช้สโลแกนในการโฆษณา กรอบ อร่อย ใช่เลยมีความ
เหมาะสมหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม จานวน 328
คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 และไม่เหมาะสม จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลาดับ
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างมีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย
ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จานวน 218 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.5 และไม่น่าสนใจ จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาระดับแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ตรา ใช่เลย” จังหวัดนครปฐม
ผลการศึกษาแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างตรา ใช่เลย”ของผู้บริโภค จานวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 34 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
การยอมรับ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
(n = 400)
การยอมรับ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
Min Max
S.D.
ระดับ

ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” จะ
2.00 5.00 3.82
.604
มาก
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างไร
ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ “ข้าวเกรียบ
2.00 5.00 3.95
.537
มาก
เห็ด 3” อย่างไร
จากตารางที่ 34 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ าสูงสุด
และค่าต่าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ แนวโน้มในการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “ข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง” พบว่า แนวโน้ม การยอมรับผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และแนวโน้ มการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์อยู่
ในระดับมาก
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1.3 การทดสอบสมมติฐาน
1.3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป
จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ตารางที่ 35 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานา
น่า ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง

N
171
229

Std. Deviation
3.64
3.70

t
.909

Sig.
.364

.658
.755

จากตารางที่ 35 ผลการเปรียบเทียบเพศและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่า
การทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.364 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่าง
กัน
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ตารางที่ 36 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
อาชีพกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way ANOVA
(n = 400)
ตัวแปร
อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดือน

อาชีพ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

5
394
399
3
396
399
4
395
399
6
393
399

1.591
202.159
203.750
2.410
201.340
203.750
.982
202.768
203.750
1.285
202.465
203.750

.318
.513

.620

.685

.803
.508

1.580

.194

.246
.513

.478

.752

.214
.515

.416

.869

จากตารางที่ 36 ผลการเปรียบเทียบอายุกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ
one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.685 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ oneway ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.194 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ oneway ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.752 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเที ยบอาชีพกับ การตั ดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้ว ยสถิติ one-way
ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.869 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรส
กล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ตารางที่ 37 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักและด้านการรับประทานเค้ก
สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย และการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล

ตัวแปร

N

รู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ด
รสกล้วย
เคยรับประทานเค้กสอด
ไส้คัสตาร์ดรสกล้วย

รู้จัก
ไม่รู้จัก
รู้จัก
ไม่รู้จัก

209
191
189
211

3.73
3.61
3.75
3.61

Std.
Deviation
.750
.670
.727
.698

t

Sig.

1.674

.095

2.030

.043*

จากตารางที่ 37 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วยและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2tailed) = 0.095 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรส
กล้วยและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) =
0.043 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ด
รสกล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาและ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
ความเหมาะสมของราคา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

N
230
170

Std. Deviation
3.80
3.51

t
3.925

Sig.
.000*

.572
.844

จากตารางที่ 38 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคาและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig.
(2-tailed) = 0.000 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคาที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่า แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ตารางที่ 39 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way ANOVA
(n = 400)
ข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
397
399

SS
8.511
195.239
203.750

MS
4.256
.492

F
8.654

Sig.
.000*

จากตารางที่ 39 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วย LSD
(n=400)
ราคา
12 - 15 บาท
15 - 18 บาท
18 บาทขึ้นไป
12 - 15 บาท
15 - 18 บาท
-.280*
18 บาทขึ้นไป
-.396*
-.116
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 40 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน ราคา 12 15 บาท มีการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า มากกว่า ราคา 15 - 18 บาท และ18 บาทขึ้นไป เท่ากับ
0.280 และ 0.396 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัด
จาหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ตารางที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดจาหน่ายและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
ความเหมาะสมของ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

N

389
11

Std. Deviation

3.68
3.45

t
1.038

Sig.
.300

.715
.688

จากตารางที่ 41 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจาหน่ายและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า ttest ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.300 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านความเหมาะสมของราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนาเสนอเรื่องราวที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 13 ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นการบรรยายสรรพคุ ณ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ตารางที่ 42 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนาเสนอเรื่องราว
ด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา ด้านการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
รูปแบบการนาเสนอเรื่องราว

ตัวแปร

น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ
การใช้สโลแกนในการโฆษณา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
การบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ

N
368
32
316
84
316
84

3.68
3.56
3.71
3.56
3.72
3.51

Std.
t
Sig.
Deviation
.711
.928 .354
.759
.721
.928 .096
.683
.699
2.367 .018
.752

จากตารางที่ 42 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นาเสนอเรื่องราวและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2tailed) = 0.354 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นาเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
และการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.096
ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ผลการเปรีย บเที ยบปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการบรรยายสรรพคุ ณของ
ผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่ง ให้ค่า Sig. (2tailed) = 0.018 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานที่ 14 เพศที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน
ตารางที่ 43 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศและการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด
3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง

N
190
210

Std. Deviation
3.94
3.96

t
-.466

Sig.
.642

.521
.552

จากตารางที่ 43 ผลแสดงการเปรียบเทียบเพศและการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.642 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 15 อายุที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 16 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่างแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 17 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่างแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 18 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน
ตารางที่ 44 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
อาชีพ กับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way ANOVA
(n = 400)
ตัวแปร
อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดือน

อาชีพ

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

5
394
399
3
396
399
4
395
399
5
394
399

4.868
110.132
115.000
1.689
113.311
115.000
1.079
113.921
115.000
8.630
106.370
115.000

.974
.280

3.483

.004*

.563
.286

1.967

.118

.270
.288

.935

.443

1.726
.270

6.393

.000*
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จากตารางที่ 44 ผลการเปรียบเทียบอายุกับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ
one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.118 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ
one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.443 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way
ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของอายุและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่าง ด้วย LSD
(n=400)
ต่ากว่า
21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า
อายุ
20 ปี
60 ปี
ต่ากว่า 20 ปี
21 - 30 ปี
.218*
31 - 40 ปี
.191*
-.027
41 - 50 ปี
.243*
.025
.052
51 - 60 ปี
.248*
.030
.057
.005
มากกว่า 60 ปี
.559*
.342*
.369*
.317*
.312*
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 45 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์
ด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อายุต่ากว่า 20 ปี
มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อายุ 21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60
ปี และมากกว่า 60 ปี เท่ากับ 0.218 0.191 0.243 0.248 และ 0.559 ตามลาดับ อายุ 21 - 30 ปี มี
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อายุ มากกว่า 60 ปี เท่ากับ 0.342 อายุ 31 - 40 ปี
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มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อายุ มากกว่า 60 ปี เท่ากับ 0.369 อายุ 41 - 50
ปี มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อายุ มากกว่า 60 ปี เท่ากับ จ.317 และอายุ 51
- 60 ปี มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อายุ มากกว่า 60 ปี เท่ากับ 0.312
ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทีย บรายคู่ (Post Hoc) ของอาชีพและการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วย LSD
(n=400)
ข้าราชการ/
ธุรกิจ
ไม่ประกอบ
นักเรียน/
พนักงาน
รับจ้าง/
อายุ
พนักงาน
ส่วนตัว/
อาชีพ/
นักศึกษา
บริษัทเอกชน
ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
แม่บ้าน
นักเรียน/
นักศึกษา
ข้าราชการ/
พนักงาน
.296*
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
.215*
-.081
บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/
.202*
-.094
-.013
ค้าขาย
รับจ้าง/ลูกจ้าง
.253*
-.043
.038
.051
ไม่ประกอบ
.637*
.340*
.422*
.435*
.384*
อาชีพ/แม่บ้าน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 46 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์
ด้านอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และไม่ประกอบอาชีพ/
แม่บ้าน เท่ากับ 0.296 0.215 0.202 0.253 และ 0.637 ตามลาดับ อาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน เท่ากับ
0.340 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า ไม่ประกอบ
อาชีพ/แม่บ้าน เท่ากับ 0.422 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
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น้อยกว่า ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน เท่ากับ 0.435 และอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง มีการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน เท่ากับ 0.384
สมมติฐานที่ 19 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 20 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ตารางที่ 47 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จัก และด้านการรับประทานข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง กับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
รู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่าง
เคยรับประทานข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง

ตัวแปร

N

รู้จัก
ไม่รู้จัก
รู้จัก
ไม่รู้จัก

225
175
181
219

3.98
3.91
3.97
3.93

Std.
Deviation
.453
.628
.400
.628

t

Sig.

1.310

.191

.788

.431

จากตารางที่ 47 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบเห็ด
3 อย่าง และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2tailed) = 0.174 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จัก ข้าวเกรียบเห็ด
3 อย่างที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) =
0.431 ที่มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่าง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 21 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ตารางที่ 48 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาและ
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
ความเหมาะสมของราคา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

N
309
91

Std. Deviation
4.02
3.73

t
3.667

Sig.
.000*

.452
.716

จากตารางที่ 48 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคาและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า
Sig. (2-tailed) = 0.000 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 22 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ตารางที่ 49 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way ANOVA
(n = 400)
ข้อมูล
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
397
399

SS
6.108
108.892
115.000

MS
3.054
.274

F
11.134

Sig.
.000*

จากตารางที่ 49 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับ
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วย LSD
(n=400)
ราคา
21 - 30 บาท
31 - 40 บาท
40 บาทขึ้นไป
21 - 30 บาท
31 - 40 บาท
-.279*
40 บาทขึ้นไป
-.372*
-.093
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 50 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็ นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แตกต่างกัน ราคา
21 - 30 บาท มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง มากกว่า ราคา 31 - 40 บาท และ 40 บาท
ขึ้นไป เท่ากับ 0.279 และ 0.372 ตามลาดับ
สมมติฐานที่ 23 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัด
จาหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ตารางที่ 51 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทางการ
จัดจาหน่ายและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
ความเหมาะสมของ
ช่องทางการจัดจาหน่าย
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

N

387
13

Std. Deviation

3.97
3.46

t
3.378

Sig.
.001*

.530
.519

จากตารางที่ 51 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจาหน่ายและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบ
ค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.001 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านความเหมาะสมของราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 24 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนาเสนอเรื่องราวที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 26 ปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นการบรรยายสรรพคุ ณ ของ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ตารางที่ 52 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนาเสนอเรื่องราว
การใช้สโลแกนในการโฆษณา และการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ กับการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test
(n = 400)
ข้อมูล
รูปแบบการนาเสนอเรื่องราว

ตัวแปร

น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ
การใช้สโลแกนในการโฆษณา
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
การบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ น่าสนใจ
ไม่น่าสนใจ

N
269
131
328
72
218
182

4.00
3.84
4.00
3.71
4.02
3.86

Std.
t
Sig.
Deviation
.492
2.697 .008*
.605
.510
3.918 .000*
.592
.512
2.982 .003*
.554

จากตารางที่ 52 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นาเสนอเรื่องราวและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า
Sig. (2-tailed) = 0.008 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบ
การนาเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) =
0.000 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการ
โฆษณาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการเปรีย บเที ยบปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการบรรยายสรรพคุ ณของ
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2tailed) = 0.003 ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) (แบบสอบถามชุดที่
9 R2) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
การสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริโภค ชิ้นงานๆละ 12 คน รวม
จานวน 24 คน เพื่อเก็บข้อมูล การทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) กับ
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย โดยศึกษาความคิดเห็ นของกลุ่ม ลูกค้าเปูา หมายที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
2.1.กลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชนกลุ่ มอาชี พ ผลไม้ สด และผลผลิ ตเกษตรแปรรู ป จั งหวั ด
นครปฐม
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 53 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน (คน)

(n = 12)
ร้อยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

2
10

16.7
83.3

จากตารางที่.53.สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ทาการ
ศึกษาได้ดังนี้
เพศ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 และเป็นเพศชาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ16.7
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ตารางที่ 54 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ
(n = 12)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
Min
Max
S.D.

อายุ
14.00 40.00 22.75 8.292
จากตารางที่ 54 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
และค่าต่าสุดของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อย
ที่สุด คือ อายุ 14 ปี และอายุมากที่สุด คือ อายุ 40 ปี อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างคือ อายุ 22.75 ปี
ตารางที่ 55 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา รายได้ต่อเดือน
และอาชีพ
(n = 12)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
การศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
5
41.7
2. กาลังศึกษาปริญญาตรี
3
25.0
3. ปริญญาตรี
3
25.0
4. สูงกว่าปริญญาตรี
1
8.3
รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
4
33.3
2.10,001 - 15,000 บาท/เดือน
5
41.7
3. 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
1
8.3
4.สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
2
16.7
อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
7
58.3
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2
16.7
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
2
16.7
4. รับจ้าง/ลูกจ้าง
1
8.3
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จากตารางที่ 55 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ทาการศึกษาได้ดังนี้
การศึกษา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน5คนคิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา ระดับการศึกษากาลังศึกษาปริญญาตรี และปริญญาตรี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ25.0 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญ ญาตรี จานวน 1 คิดเป็นร้อยละ
8.3
รายได้ต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000
บาท/เดือน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สูงกว่า รายได้ 20,000 บาท/เดือน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7
และรายได้15,000 - 20,000 บาท/เดือนจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
อาชีพ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจานวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วน
ใหญ่ให้ความหมายของคาว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปั ญญา เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นามาซึ่ง ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือเรียกว่า การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด
ความรู้สึกเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่รู้สึก
ชอบผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า อยากลองรับประทาน เนื่องจากรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม มีสีสันที่เห็นแล้วจะต้องหยิบมาดูว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไร อีกทั้งสรรพคุณที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์
ทาให้อยากลองผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
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การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า
จากการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเห็นบรรจุภัณฑ์และสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถรับประทานคู่ กับเครื่ องดื่ม หรือรับประทาน
เล่นๆได้เลย
ความรู้สึกหลังจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เมื่อ
ได้ลองรับประทานแล้ว รู้สึกประทับใจตั้งแต่คาแรก เนื่องจากเนื้อเค้กมีความนุ่มละมุนลิ้น และมีค วาม
อร่อ ย ได้ กลิ่ นของความเป็น กล้ วย แต่ กลุ่ ม ตั วอย่าง (กลุ่ มลู กค้ าเปู าหมาย ผู้บ ริโภค) บางส่ว นให้
ความเห็นว่า ควรมีไส้คัสตาร์ดมากกว่านี้
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณ
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ ผลไม้ ส ด และผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป จั ง หวั ด
นครปฐม จัดทาผลิตภัณฑ์เค้ กเพลินบานาน่า ปริมาณสุทธิ 30 กรัม จาหน่ายในราคา 18 บาท จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสม
แล้ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีการสื่อถึง
ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ บอกคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
อีกทั้งการกาหนดราคาที่เหมาะสมนั้น กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค)ผู้บริโภคอาจจะไม่
พึงพอใจในเรื่องของราคา เพราะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
สถานที่จัดจาหน่าย
จากการศึก ษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูก ค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่
เห็นควรว่า ควรวางจาหน่ายตามร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานา
น่า สามารถรับประทานเป็นของว่าง หรือเสิร์ฟคู่กับกาแฟก็ได้ การที่วางจาหน่ายตามร้านกาแฟใหญ่ๆ
สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการพกพา ไม่ว่าจะไปไหนก็
รับประทานได้สะดวก เพียงแค่ซีกซองเท่านั้น ทาให้การวางขายตามร้านสะดวกซื้อ ทาให้ผลิตภัณฑ์มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นได้
การส่งเสริมทางการตลาด
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น
ควรให้ทาการส่งเสริมการขายโดยใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการลด แลก แจก
แถม กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการใช้พนักงาน
ขายเนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากนัก
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จึงต้องอาศัยพนักงานขายให้การช่วยแนะนาผลิตภัณฑ์ ทาให้ผู้บริโภครู้ถึงผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจซื้อ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการส่งเสริมการขายโดยลด แลก แจก แถม ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง
การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่ มี
แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสูง ถ้าผลิตภัณฑ์ได้วางจาหน่ายแล้ว โอกาสที่จะติดตลาดนั้น เป็น ไปได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ รสชาติอร่อย มี
ประโยชน์ สามารถรั บประทานได้ทุ กเพศ ทุกวัย ผลิ ตภัณฑ์เค้ก เพลินบานาน่าสามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภคได้
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ควรทาการส่ง เสริมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
เป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 56 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
(n = 12)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
1. ชาย
2
16.7
2. หญิง
10
83.3
จากตารางที่ 56 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ทาการ
ศึกษาได้ดังนี้
เพศ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 10 คนคิดเป็น
ร้อยละ 83.3 และเป็นเพศชาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7

300
ตารางที่ 57 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ
(n = 12)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
Min
Max
S.D.

อายุ
14.00 40.00 22.75 8.292
จากตารางที่ 57 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
และค่าต่าสุดของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อย
ที่สุด คือ อายุ 14 ปี และอายุมากที่สุด คือ อายุ 40 ปี อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง คือ อายุ 22.75 ปี
ตารางที่ 58 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา รายได้ต่อเดือน
และอาชีพ
(n = 12)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
ร้อยละ
การศึกษา
1. ต่ากว่าปริญญาตรี
5
41.7
2. กาลังศึกษาปริญญาตรี
3
25.0
3. ปริญญาตรี
3
25.0
4. สูงกว่าปริญญาตรี
1
8.3
รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
4
33.3
2.10,001 - 15,000 บาท/เดือน
5
41.7
3. 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
1
8.3
4.สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
2
16.7
อาชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
7
58.3
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2
16.7
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
2
16.7
4. รับจ้าง/ลูกจ้าง
1
8.3
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จากตารางที่ 58 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ทาการศึกษาได้ดังนี้
การศึกษา
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา ระดับการศึกษากาลังศึกษาปริญญาตรี และปริญญาตรี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญ ญาตรี จานวน 1 คิดเป็นร้อยละ
8.3
รายได้ต่อเดือน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000
บาท/เดือนจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน จานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สูงกว่า รายได้ 20,000 บาท/เดือน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ
รายได้15,000 - 20,000 บาท/เดือนจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
อาชีพ
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษาจานวน 7
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วน
ใหญ่ให้ความหมายของคาว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญ ญา เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นามาซึ่ง ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือเรียกว่า การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด
ความรู้สึกเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่รู้สึก
ชอบผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีสีสันสวยงาม ต่างจากข้าวเกรียบทั่วๆไป
ถ้านาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมาวางเรียงกัน ก็จะเลือกดูผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างเป็นอันดับแรก
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
จากการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เพราะเมื่อได้อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์
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ไม่ได้เป็นของทานเล่นทั่วๆไป แต่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ให้คุณค่า และคุณประโยชน์ เหมาะกับการ
หาซื้อมารับประทาน
ความรู้สึกหลังจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เมื่อ
ได้ลองรับประทานแล้ว มีความเห็นตรงกันว่า มีรสชาติอร่อย หอม แต่ถ้าให้เด็กรับประทานอาจจะมี
ความเผ็ดเล็กน้อย
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดทาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบเห็ด
3 อย่าง ปริมาณสุทธิ 40 กรัม จาหน่ายในราคา 39 บาท จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่ม
ลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่าง รสชาติอร่อย กลมกล่อม บรรจุภัณฑ์คงความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
บอกเรื่องราว ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ทาให้สร้างความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ขัน
ผลิตภัณฑ์จึงมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
สถานที่จัดจาหน่าย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น
ควรว่า ควรวางจาหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ 7-11 และงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือจาหน่ายในช่วง
เทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อ
ได้ตลอดเวลา
การส่งเสริมทางการตลาด
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น
ควรให้ทาการส่งเสริมการขายโดยใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการลด แลก แจก
แถม กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการใช้พนักงาน
ขายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
มากนัก จึงทาให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้นก่อน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด
แลก แจก แถม และต้องอาศัยพนักงานขายให้การช่วยแนะนาผลิตภัณฑ์ ทาให้ผู้บริโภครู้ถึงผลิตภัณฑ์
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น
การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น
ว่า ถ้าผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ตลาดแล้ว ผู้บริโภคจะให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ เพราะด้วยรสชาติที่อร่อย
การผสมผสานระหว่างคุณประโยชน์ของเห็ด ทั้ง 3 อย่าง ทาให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

303
3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ (แบบสอบถามชุด
ที่ 10 R2) (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
แบบประเมิน นี้มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อ ศึกษาเปรีย บเที ยบความเหมาะสมของรูป แบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมต่อการนาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดจาหน่ายมากที่สุด
โดยใช้แบบสอบถามประเมิน รูป แบบการพั ฒนาผลิตภั ณฑ์สาหรับ ผู้เชี่ย วชาญ เป็ นการเลือ กแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 2 กลุ่ม ดังนี้
3.1 เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
อาชีพ: อาจารย์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทางาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
2. อาจารย์ ดร. นนทวัฒน์ สุขผล
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: การบริหารจัดการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
อาชีพ: นักวิชาการ ผู้บริหารงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทางาน: ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
3. อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: บริหารธุรกิจ การตลาด
อาชีพ: นักวิชาการ นักธุรกิจ
สถานที่ ท างาน: คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
4. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: GMP HAARP ออกแบบผลิตภัณฑ์
อาชีพ: ที่ปรึกษาอิสระ นักวิชาการ
สถานที่ทางาน: 94/3 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
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5. นายทแกล้ว ฉิมกุล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาชีพ: รับราชการ
สถานที่ทางาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้กเพลินบานา
น่า
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้กเพลินบานาน่า โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 59 จานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้กเพลินบานาน่าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
(n = 5)
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเค้กเพลินบานาน่า
จานวน (คน)
ร้อยละ
รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า
1.

0

0

2.

0

0

3.

0

0

4.

5

100

5.

0

0

6.

0

0

จากตารางที่ 59 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้ก
เพลินบานาน่าของผู้เชี่ยวชาญที่ทาการศึกษาได้ดังนี้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ เลื อ กรู ป แบบเค้ ก เพลิ น บานาน่ า
รูปแบบที่ 4 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความสาคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของความคิดเห็นเกี่ ยวกับรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์
ของเค้กเพลินบานาน่าสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 60 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
(n = 5)
รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max
S.D.
ระดับ

รูปแบบที่ 1

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม
รูปแบบที่ 2

2
3
3
3
3

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

3
3
3
3
3

4
5
4
4
4

4
5
4
4
4

3.00
4.00
3.40
3.40
3.80

.707
.707
.548
.548
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.52

.228

มาก

3.20
4.00
3.80
3.80
3.80

.447
.707
.447
.447
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.72

.109

มาก
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ตารางที่ 60 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ)
รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
รูปแบบที่ 3

Min

Max



S.D.

ระดับ

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม
รูปแบบที่ 4

5
5
4
4
4

5
5
5
5
5

5.00
5.00
4.80
4.80
4.60

.000
.000
.447
.447
.548

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.84

.167

มาก

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

3
3
2
4
3

3.80
3.60
3.40
4.00
3.60

.447
.548
.894
.000
.548

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.68

.363

มาก

4
4
4
4
4
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ตารางที่ 60 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ)
รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
รูปแบบที่ 5

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

Min

Max



S.D.

ระดับ

2
2
3
3
3

3
4
4
4
4

2.40
3.40
3.60
3.80
3.80

.548
.894
.548
.447
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.40

.374

มาก

จากตารางที่ 60 สามารถอธิ บ ายค่ า ต่ าสุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ของรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่าได้ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 1
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองมาคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ
และตัวหนังสือ ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.40 3.40 และ 3.00 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 2
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 2
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองมาคือความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.80 3.80 และ 3.20 ตามลาดับ
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รูปแบบที่ 3
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 3
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ รองมาคือความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความ
เหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 5.00 4.80 4.80 และ 4.60 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 4
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 4
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ รองมาคือความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ ความ
เหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.60 3.60 และ 3.40 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 5
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 5
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ รองมาคือความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของสี
ภาพ และตัวหนังสือ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 3.80 3.60 3.40 และ 2.40 ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบซองเค้กเพลินบานาน่า
รูปแบบที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
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ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาระดับความสาคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ของเค้กเพลินบานาน่าสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 61 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
(n = 5)
รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max
S.D.
ระดับ

รูปแบบที่ 1

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม
รูปแบบที่ 2

3
4
2
3
4

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

3.60
4.00
3.20
3.80
4.00

.548
.000
.837
.447
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.72

.110

มาก

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

.000
.000
.000
.000
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00

.000

มาก
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ตารางที่ 61 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ)
รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min
รูปแบบที่ 3

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม
รูปแบบที่ 4

3
3
3
3
3

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

2
4
3
3
3

Max



S.D.

ระดับ

4
4
5
4
4

3.80
3.80
4.00
3.80
3.60

.447
.447
.707
.447
.548

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80

.447

มาก

3.00
4.00
3.60
3.80
3.80

.707
.000
.548
.447
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.64

.261

มาก

4
4
4
4
4
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ตารางที่ 61 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ)
รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min
รูปแบบที่ 5

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

4
3
3
3
4

Max



S.D.

ระดับ

4
4
4
4
4

4.00
3.80
3.80
3.80
4.00

.000
.447
.447
.447
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88

.179

มาก

จากตารางที่ 61 สามารถอธิ บ ายค่ า ต่ าสุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ของรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่าได้ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 1
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาด
บรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนัง สือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 4.00 3.80 3.60 และ 3.20 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 2
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 2
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความเหมาะสม
ของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
5.00 5.00 5.00 และ 5.00 ตามลาดับ
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รูปแบบที่ 3
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 3
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความชัดเจนของสี
ภาพ และตัวหนังสือ รองลงมาคือความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณ ฑ์
ความเหมาะสมของขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ ต่อ ผลิต ภัณ ฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 3.80 3.80 3.80 และ 3.60 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 4
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 4
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.80 3.60 และ 3.00 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 5
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบที่ 5
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ความสมบูรณ์เนื้ อหา
บรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ และความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 4.00 3.80 3.80 และ 3.80 ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า
รูปแบบที่2 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
3.2 ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
อาชีพ: อาจารย์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทางาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
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2. อาจารย์ ดร. นนทวัฒน์ สุขผล
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: การบริหารจัดการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
อาชีพ: นักวิชาการ ผู้บริหารงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทางาน: ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
3. อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: บริหารธุรกิจ การตลาด
อาชีพ: นักวิชาการ นักธุรกิจ
สถานที่ ท างาน: คณะศิ ล ปะศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
4. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: GMP HAARP ออกแบบผลิตภัณฑ์
อาชีพ: ที่ปรึกษาอิสระ นักวิชาการ
สถานที่ทางาน: 94/3 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
5. นายทแกล้ว ฉิมกุล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาชีพ: รับราชการ
สถานที่ทางาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความสาคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
ผลการศึกษาระดับความสาคัญของความคิดเห็นเกี่ ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 62 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
(n = 5)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง Min Max
S.D.
ระดับ

รูปแบบที่ 1

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม
รูปแบบที่ 2

3
3
2
3
3

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

2
4
3
3
3

4
4
3
4
4

4
5
4
4
4

3.20
3.20
2.60
3.60
3.60

.447
.447
.548
.548
.548

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.24

.385

มาก

3.40
4.20
3.40
3.80
3.80

.894
.447
.548
.447
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.72

.303

มาก
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ตารางที่ 62 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง (ต่อ)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง Min
รูปแบบที่ 3

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม
รูปแบบที่ 4

3
3
3
3
3

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

5
4
4
4
5

Max



S.D.

ระดับ

4
5
5
4
4

3.60
4.00
4.00
3.80
3.80

.548
.707
.707
.447
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.84

.518

มาก

5.00
4.80
4.80
4.80
5.00

.000
.447
.447
.447
.000

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.88

.268

มาก

5
5
5
5
5
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ตารางที่ 62 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง (ต่อ)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง Min
รูปแบบที่ 5

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
รวม

2
3
3
4
3

Max



S.D.

ระดับ

4
4
5
5
4

3.00
3.80
4.00
4.20
3.80

.707
.447
.707
.447
.447

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.76

.297

มาก

จากตารางที่ 62 สามารถอธิ บ ายค่ า ต่ าสุ ด ค่ า สู ง สุ ด ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ได้ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบที่ 1
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 3.60 3.20 3.20 และ 2.60 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 2
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบที่ 2
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนัง สือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 3.80 3.80 3.40 และ 3.40 ตามลาดับ
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รูปแบบที่ 3
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบที่ 3
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ ความ
เหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 4.00 3.80 3.80 และ 3.60 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 4
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบที่ 4
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุ
ภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ และความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 5.00 4.80 4.80 และ 4.80 ตามลาดับ
รูปแบบที่ 5
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบที่ 5
ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนัง สือ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุ
ภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 4.00 3.80 3.80 และ 3.00 ตามลาดับ
สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
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4. ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้
ส าหรั บ ผู้ วิ จั ย ประเมิ น ความเหมาะสม และความเป็ น ไปได้ ข องรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตารางที่ 63 ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของการประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จานวน 20 ข้อ
รวม

Min

Max



ระดับ

4
4

5
5

4.40
4.40

มาก
มาก

จากตารางที่ 63 สามารถอธิบายค่าต่าสุด ค่าสูง สุด ค่าเฉลี่ย ของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ดังต่อไปนี้ โดยความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จานวน 20 ข้อ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณารายข้อ ผู้วิจัยให้ควมคิดเห็นพบว่า
ข้อ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบที่เกิด
จากการการศึ ก ษา รวบรวม จ าแนก ปั จ จั ย น าเข้ า ในการศึ ก ษาบริ บ ทพื้ น ที่ แ ละทุ น ทางสั ง คม
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ดาเนินการต้องทาการศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล ข้อมูลบริบทพื้นที่ ข้อมูลชุมชน ข้อมูล
ผู้ประกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้ง ปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ทาให้สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ประสบความสาเร็จได้
ข้อ 2 กลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชนมีค วามร่ว มมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ไ ด้ผลิตภัณฑ์ออกมาตรงกับความ
ต้องการของสมาชิกภายในกลุ่มมากที่สุด อีกทั้งเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม สมาชิกก็จะร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วที่สุด มีความกระตือรือร้น จนชิ้นงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มตนเองสาเร็จ
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ข้อ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไป
ประยุกต์ใช้ใ ห้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิส าหกิจชุมชนได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ เป็นแนวคิด การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การ
สร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ทาให้เกิดการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) โดยการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนา ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม และผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงาน
ในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสมาชิกมีความร่วมมือ ร่วมใจ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ข้อ 5 การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนา ต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาพัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) มีประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็น
การนาวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน ทาให้ชุมชนมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ และเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ในแก่คนในชุมชน อีกทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเองอีกด้วย
ข้อ 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาพัฒ นาให้เป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึง มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน มาพัฒนาให้เกิดประน์
ข้อ 7 สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็น ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า จากการสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ให้ความร่วมมือในการตอบคาถาม ให้ข้อมูลในฝุายงานของตนเอง ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันออกไป มีการร่วมแสดงความคิดเห็นบ้าง ลักษณะการทางานเป็นเสมือน
การทางานในองค์กร ทุกคนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความสนใจ ให้ความร่วมมือ ที่อยากจะพัฒนาชุมชน
เพื่อความสาเร็จของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม อาจจะสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มน้อยลง
จึงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนาวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน มาพัฒนา เป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กับชุมชน นาไปสู่ความสาเร็จของชุมชน
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ข้อ 9 การจั ด อบรมการพั ฒนาศั กยภาพผู้ ป ระกอบการชุม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจ สร้า งสรรค์ กลุ่ ม วิสาหกิ จชุ ม ชนสามารถนาความรู้ แนวคิด ต่ างๆ ที่ ไ ด้ม าพั ฒ นาให้เ กิ ด
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับ
คาแนะนาจากวิทยากรเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดาเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ข้อ 10 สมาชิกกลุ่ ม วิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแก่กลุ่ม
ของตนได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า การเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการ
ทาแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจหลังการอบรมสูงก่าการอบรม ทาให้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดาเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอื่นๆ จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ข้อ 11 ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้นาวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยให้
ความเห็ น ว่ า ผู้น าวิ สาหกิ จ ชุม ชนมี ความรู้ ความสามารถ สามารถน ากลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชนไปสู่
ความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ข้อ 12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า คนในชุมชนให้ความสาคัญกับสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สามารถนาวัตถุดิบที่ มี
อยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
ข้อ 13 การนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ส ร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้อย่างมีคุณภาพ
ผู้วิ จัย ให้ ความเห็ นว่ า รู ปแบบการพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการชุม ชน ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ เป็นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่
และนาไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่ออกสู่ตลาด ตรงความต้องการของผู้บริโภค
ข้อ 14 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนามาจากแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม นามาแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แ ก่ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติที่หลากหลาย และมีการทดสอบผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค จึงได้
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
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ข้อ 15 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนาวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผ่านเรื่องเล่า/ตานานของผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
ข้อ 16 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน และ
วัตถุดิ บที่เ หลือ ใช้ (ไม่ก่ อให้ เกิด ประโยชน์ แก่กิ จการ) มาพัฒ นาให้เกิ ดประโยชน์ เป็นการช่ วยลด
ค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
ข้อ 17 การแสดงข้อ มู ล สรรพคุณ คุ ณ ประโยชน์ บนผลิต ภั ณฑ์ ส ร้า งสรรค์
(ต้นแบบ) ผู้บริโภคให้ ความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคได้ ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า จากการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จากผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคให้ความ
สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงข้อมูล มีการนาเล่าเรื่องเล่า เรื่องราวในอดีต และคุณสมบัติ สรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัด สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
ข้อ 18 ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อความสาเร็จในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทักษะ
ความรู้ การศึกษาดูงาน การเชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายทั้ง ในและนอกจัง หวัด ทาให้มีแหล่ง
วัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายได้มากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
รวดเร็ว รงกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อ 19 ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดาเนินงาน ทาให้ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะประสบความสาเร็จได้
ปัจจัยสาคัญขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ถ้าผู้นามีความรู้ ความสามารถ สมาชิกให้ความร่วมมือในการ
ทางาน มีการพัฒนากลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้อ 20 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ สามารถน าไปปรั บ ใช้ใ นการพัฒ นากลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุม ชนประเภทอื่ น ๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ผู้วิจัยให้ความเห็น
ว่า งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการ
คัดเลือกพื้นที่สาหรับใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้การ
ยกตัวอย่าง หรือการกาหนดกระบวนการต่างๆ จะใช้ภายใต้บริบทการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
การออกแบบรูปแบบฯ ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่นาไปใช้สามารถนาไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนา
ของแต่ละพื้นที่เปูาหมาย สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ได้
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อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ตอนที่ 4 ผลการพั ฒ นา (Development: D2) การประเมิ น ผลและ
ถอดบทเรี ย น (Evaluation: E)
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ใช้ในการศึ กษาทดลอง (Tryout Study) แห่งละ
10 คน ที่เป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรมการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Community of Practices) การสนทนากลุ่มของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง (Tryout Study) โดยผู้วิจัยกาหนดกรอบ
ในการถอดบทเรียน ไว้ 4 ประเด็นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อ
ศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน.3) เพื่อจัดทา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์4) เพื่อประเมินผล
และถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
การถอดบทเรียนจะทาให้เห็นบทเรียนในการวิจัยเพื่อปรับปรุงรูปแบบและสรุปแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1..องค์ ความรู้ ท่ี เกี่ ยวกั บการพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการ ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทดลอง ในงานวิจัย
ฉบับนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จัง หวัด
นครปฐม และกลุ่มวิ สาหกิจ ชุมชนสนามจั นทร์ จั ง หวั ดนครปฐม ซึ่ง ในแต่ล ะกลุ่ ม มี องค์ ความรู้ ที่
ใกล้เคียงกันต่างกันแค่บริบทของพื้นที่และกระบวนการในการผลิตและจัดจาหน่าย ต่างประสบปัญหา
ในเรื่ องหลักๆ ได้ แก่สภาวะทางการตลาด การผลิ ตสิน ค้าที่ ตรงตามความต้องการของผู้บริ โภคที่
เปลี่ยนไป โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจจะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ ฉะนั้นผู้วิจัยได้
พบว่า องค์ค วามรู้ ที่สาคั ญในการพั ฒนาให้ผู้ประกอบการชุมชนมีศักยภาพ ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์นั้น ผู้ประกอบการชุมชนต้องมีองค์ความรู้ที่สาคัญดังนี้
1.1 องค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการชุมชนไม่ใช่มีแนวคิดด้าน
การบริหารจัดการเท่านั้น แต่ความเป็นผู้ประกอบการต้องมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์ มุมมองการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคตการหาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้สินค้าได้ออกสู่ตลาดและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มี
ความคิดสร้างสรรค์ที่เอื้อกับโอกาสที่ทางกลุ่มมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี
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1.2 องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การที่ผู้ประกอบการชุมชนต้องเผชิญกับ
สภาวะถดถอยทางการตลาด เพราะสินค้าในปัจจุบันมีลักษณะที่คล้ายกัน ผู้ประกอบการรายย่อยย่อม
เสียเปรียบให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในปัจจุ บันความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามามี
บทบาท กล่าวคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์
งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่
1.3 องค์ความรู้ด้านทุนทางสังคม การรวมตัวกันของคนในชุมชนจนกลายมาเป็น
วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการชุมชนนั้น ปัจจัยสาคัญที่สามารถทาให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถ
ดาเนินกิจการอยู่รอดได้ ต้องอาศัยทุนที่มีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือความไว้ใจ
และความเป็นพี่น้องของผู้คนในชุมชนหรือเรียกอีกอย่างว่าทุนชุมชน กลายเป็นกาลังสาคัญที่จะช่วยให้
คนในชุมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบไหน ที่มีทุนทางสังคมดีเป็นต้นทุนที่
ต้องเก็บรักษาและต่อยอดให้ได้
1.4 องค์ความรู้การตลาดเชิงสร้างสรรค์ การผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ทางผู้ประกอบการจาเป็นต้องให้ความสาคัญ ในทุกๆด้านที่ผู้บริโภคให้
ความสนใจไม่เพียงแต่ประโยชน์ใช้สอย แต่ยังต้องคานึงถึงความต้องการสุนทรียภาพทางอารมณ์ใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง เช่นการนาสิ่งที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นผสมผสานเรื่องราวทางวัฒนธรรม หรือนวัตกรรม ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ซึ่งผู้ประกอบที่มีการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในการประกอบกิจการได้
1.5 องค์ความรู้ด้านเครือข่ายทางสัง คม การประกอบกิจการของทางกลุ่มจาเป็น
อย่างยิ่งต้องอาศัยการพึ่งพิงกันความสัมพันธ์ทางสังคม หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสัง คม เริ่ม
ตั้ง แต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในชุมชน ความสัมพันธ์ในชมรม และความสัมพันธ์
ทั่วไป ในการเรียนรู้ ทากิจกรรมต่างๆร่วมกัน การเอื้อกันในมุมมองแนวคิดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ทางกลุ่ม
1.6 องค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนา กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ความใจ
แต่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กระบวนการในการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบการจะทา
ให้ผู้ ประกอบการได้เ ห็นถึ งแนวทาง ทิศทางที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคต ซึ่ง การพัฒนาอาจเป็ นการต่ อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็เป็นได้ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การกาหนดกระบวนจะทาให้สมาชิกในกลุ่มรุ่นต่อไปสามารถเห็น
ความชัดเจนและลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทราบถึงสภาพปัญหาและ
สามารถแก้ไขได้อย่างทันถ่วงที
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จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ถ อดบทเรี ย นองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ การะพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนา
ศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ “Social Creative Potential
Development.Integrated.Model.(SCPD.Integrated.Model)”.ที่ผู้สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับกลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการชุมชน
2. ศักยภาพและปญจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
ผลการประเมิน ผลและถอดบทเรีย น พบว่า กลุ่มที่ ใช้ใ นการศึ กษานาร่อง (Pilot
Study)ต่ า งมี ศั ก ยภาพหรื อ ความสามารถที่ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สภาวะความเป็นผู้นาของแต่ละกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและเป็ นที่
ยอมรับให้แก่สมาชิกทั้งด้านวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ องค์ความรู้ และการพร้อมที่จะเปิดรับต่อสิ่ง
ใหม่ เมื่อคิดว่าสิ่งนั้นจะทาให้ศักยภาพของทางกลุ่มเพิ่มขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านผู้นา สมาชิกใน
กลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่กันต่างให้ความสนใจ และรับผิดชอบตลอดจนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ และ
มองไปในทิศทางเดียวกัน การประกอบวิสาหกิจชุมชนจะมีจุดมุ่งหมาย 2 ประเภทคือ ประเภทที่เป็น
งานหลักของตนเองและครอบครับ กับอีกประเภทคือ เป็นภารกิจเสริม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนสิ่ง
สาคัญคือความตั้งใจ ความเสียสละ การอุทิศเวลา และที่สาคั ญสถาบันครอบครัวต่างให้การสนับสนุน
เครือ ข่ ายและทุ นทางสั ง คมก็ เป็ นปั จ จัย เสริ ม ที่ส่ ง ผลอย่า งยิ่ง ต่ อทางกลุ่ม วิ สาหกิจ ได้ แ ก่ ภาครั ฐ
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยต่างๆ อาทิ ทุนความรู้ ทุน
ทรั พยากร ภู มิ ปัญ ญา ฯลฯ จนได้ มาซึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่มี เอกลัก ษณ์ โ ดดเด่น น่ า ค้น หา และสามารถ
ตอบสนองความต้องการในทุกๆด้านของผู้บริโภค ผู้วิจัยยัง ได้เห็นถึง ทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มที่
เปิดรับสิ่งที่เป็นประโยชน์พร้อมจะทาเพื่อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ที่กล่าวมาข้างต้น
ล้วนเป็นบทเรียนแห่งศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
3. รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model
(SCPD Integrated Model)”
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า การนาผลการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
บริบทพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษานาร่อง (Pilot Study) ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้ อ ง และการศึก ษาข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพและปริ ม าณ ซึ่ง จากผลการศึก ษารวบรวม
ดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยสามารถกาหนดรูปแบบการพั ฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)” ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) ทุนทางสังคม (S = Social Capital) 2) การ
ตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 3) ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of
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social network) 4) กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) ในรูปแบบนี้ผู้วิจัย
ออกแบบและสร้างคู่มือให้คาจากัดความ และอธิบายถึงกระบวนการนาไปใช้ของรูปแบบฯ ซึ่งผู้วิจัยได้
สังเคราะห์องค์ความรู้และถ่ายทอดให้เห็นเป็นแผนงานกระบวนการ มี 1 กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ และ 6
กระบวนการย่อยที่อธิบายการทางานของกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการย่อยที่ 1 กระบวน
การศึกษาบริบทพื้นที่และทุนทางสังคมกระบวนการย่อยที่ 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
SWOT Analysis กระบวนการย่ อยที่ 3 กระบวนการจั ดอบรมให้ ความรู้ ก ระบวนการย่ อ ยที่ 4
กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) กระบวนการย่อยที่ 5 กระบวนการ
ทดสอบตลาด (Product Testing) กระบวนการย่อยที่ 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ
ออกสู่ตลาด
ทั้ ง นี้ ใ นแต่ ล ะกระบวนการประกอบไปด้ ว ย ผู้ ส่ ง มอบ (Supplier) ปั จ จั ย น าเข้ า
(Input) ขั้นตอนการดาเนินงาน (Process) ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) ทั้ง นี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายของผู้ที่สนใจนาไปปฏิบัติโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ สามารถทาซ้าได้
มีการประเมินผลอย่างสม่าเสมอเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ นวัตกรรม
และการแบ่งปันสารสนเทศความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ และสามารถใช้รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ในการบรรลุเปูาประสงค์เชิง
กลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนองต่อนโยบายทางการพัฒนาของประเทศ ได้มาซึ่ง
ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้า ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากที่ก ล่าวมาข้างต้ น เป็นบทเรียนสาคัญ ที่ ทาให้ ไ ด้ รู ปแบบ “Social Creative
Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์มาจากการทาวิจัยฉบับนี้และเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่งแก่กลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการชุมชน
4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัยในพื้นที่
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานวิจัยในพื้นที่แบ่งออกเป็น 3
ประเด็น ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่มย่อย
และ3) การนาไปปฏิ บัติ ความสอดคล้อ งในเชิง นโยบายของภาครัฐ พบว่า สิ่ ง สาคัญ ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วงแรกของการลงพื้นที่วิจัย กลุ่มผู้
ประการชุมชน ผู้นา สมาชิก ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ หลายๆ
คนต่างตั้งคาถาม ทาไปเพื่ออะไร ทาไปทาไม เมื่อผู้วิจัยได้เข้าไปพบปะสนทนาด้วยหลายๆครั้ง ทาให้
คาถามเหล่านั้นเริ่มผ่อนคลาย และเริ่มหันมาให้ความสาคัญกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะ
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เห็นได้จากเวลาที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practices) จะได้รับ
ความสนใจ จานวนสมาชิกผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น จึงทาให้ได้บทเรียนแห่งการมีส่วนร่วม จะเห็นได้ชัดว่าคน
ในชุมชนเริ่มมีส่วนร่วมแล้วนั้น การจะทาอะไรร่วมกัน ติดขัดอะไรจะมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือมา
อย่างสม่าเสมอ และเป็นการหยิบยื่นในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ขัดแย้ง ทาให้ผู้ วิจัยเห็นถึงผลที่ได้ตามมา
คือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสียสละ การทางานเป็นทีม อีกประการหนึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Community of Practices) การสนทนากลุ่มย่อย เป็นการที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้นาชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่างได้แสดงความคิดเห็น มีการ
นาเพื่อนสมาชิกของกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละแห่งมา
แลกเปลี่ยนกัน ผลัดกันรับประทาน ติชม ซึ่งทาให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม และเป็น
การเพิ่มปัจจัยด้านทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนภูมิปัญญา ทั้งนี้แต่ละกลุ่มได้บทเรียนที่สาคัญในการต่อ
ยอดปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีขึ้น บางกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนสถานที่ในการวาง
จาหน่าย ทาให้เกิดการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ประการสุดท้าย การนาไปปฏิบัติ ความสอดคล้อง
ในเชิงนโยบายของภาครัฐ ผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่ผู้วิจัยได้ทานั้นสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
ของภาครัฐ ที่เน้นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้มียุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้การวิจัยและ
พัฒนายุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ งผู้วิจัยได้ทา
การออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสาคัญ ในการสร้างงานวิจัย หากสามารถตอบสนองการ
ทางานจริงหรือผู้นาไปปฏิบัติสามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ไ ด้จะทาให้ งานวิจัยนี้
ทรงคุณค่ามากขึ้น และควรค่าแก่การนาเสนอ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ต่อไป

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศั กยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ประกอบกั บ ลั ก ษณะการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research) โดยผู้วิจัยทําการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ จาก 7 อําเภอในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี อําเภอ
บางเลน อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม โดยทําการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจเพื่อใช้ในการศึกษา
ทดลอง (Tryout Study) จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้
เก็ บ รวบรวมด้ ว ยตนเอง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม และการสั ม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้ าง ตลอดจนการศึกษาเอกสารต่างๆ ทํ าการบัน ทึ กข้อมู ล จําแนกข้อมูล และนํา ข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ทําการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่ง ผลการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัย (Research: R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนา (Development: D1) ผลการออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการ
นําไปใช้ (Implementation: I) ขั้นตอนที่ 4 ผลพัฒนา (Development: D2) ผลการประเมินผลและ
ถอดบทเรียน (Evaluation: E) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิจัย (Research:.R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และสารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิ สาหกิจชุมชน สภาพ
ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปร
รูป จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก
มีผลไม้มากมายหลายชนิดที่มีคุณภาพและรสชาติดี สามารถขายได้ตลอดทุกฤดูกาล คนในชุมชนส่วน
ใหญ่จึงเลือกที่จะพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของชุมชน โดยการนําวั ตถุดิบจากธรรมชาติ และตามแหล่ ง
ท้องถิ่ นของตนมาทํา ให้เ กิดประโยชน์สู ง สุด โดยการรวมกลุ่ม กับสมาชิก ในชุ มชน จัดตั้ ง เป็ นกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน รวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมีแนวคิด คือ การนําวัตถุดิบภายในชุมชนที่
เหลือจากการจําหน่ายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ถนอมอาหาร ยืดอายุสินค้าให้อยู่ในตลาดได้ยาวนานขึ้น
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ได้เลือกกล้วยหอมมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม เนื่องจากพื้นที่มี
อาชีพปลูกผลไม้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งถ้าผ่านช่วงเทศกาลแล้วราคาจะลดต่ําลง และหากผิวกล้วยไม่สวย
หรือขนาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะขายไม่ไ ด้ราคา ดัง นั้น เพื่อเป็นการลดปัญ หาราคากล้วยหอม
ตกต่ํา กลุ่มฯจึงเลือกกล้วยหอมทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในชื่อ กล้วยหอมอบเนย และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อ
การส่งออกไปประเทศญี่ปุนมานานแล้ว ในแต่ละปีจะมีผลผลิตกระเจี๊ยบจํานวนมาก ทางกลุ่มจึงเลือก
นําวัตถุดิบที่เหลือเหล่านั้นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ด้วยการจัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์
โดยนํามาอบแห้งในระบบสุญญากาศ ได้เป็นกระเจี๊ยบกรอบสําหรับกินเล่น แต่เป็นประโยชน์ต่ อ
สุขภาพโดยใช้ชื่อว่า ไพรทิพ ปัจจุบันทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากการดําเนินกิจการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว การคัดสรรสินค้า
โอทอประดับ 5 ดาว และมีหน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภาครัฐในทุกระดับเข้ามาสนับสนุน ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานให้การสนับสนุนทั้งด้าน
ความรู้ เงิ นทุ นในการพั ฒนา การศึ กษาดูง านตามสถานที่ ต่ างๆ การออกบูธ ได้ แก่ กรมส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
สอดคล้องกับ สุภาพร มากแจ้ง และพรศิริ กองนวล (2549: 65 - 78) ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนา
ระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ และยั่งยืน: การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนปากคลองบางปลากดมีคุณสมบัติเป็นวิสาหกิจชุมชน
คือเป็นกิจการของชุมชนที่ดําเนินหารโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่ ง พาตนเองของครอบครัวและระหว่างชุมชน สภาพ
เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนเครือข่ายระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็ น ระบบ เป็ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะบั ง เอิ ญ สํ า หรั บ เครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น ภาครั ฐ เป็ น ระบบ
ความสัมพันธ์ทางเดียว แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของตนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงควรประกอบด้วยการบูรณาการเครือข่าย
ทั้งภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภาครัฐในทุกระดับ รวมทั้งองค์กรท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ.กิจกรรม.3.ด้าน.ประกอบด้วย การ
สนับสนุนส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประสานงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่า ความสํา เร็จ ของกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชน 2.กลุ่ม สามารถแบ่ง ได้เ ป็น 2.ปัจ จัย ได้แ ก่ ปัจ จัย
ภายใน ประกอบด้วย มีผู้นํากลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ มีความชํานาญในการดําเนินงาน เป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพของผู้นําและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์
ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค อีกทั้ง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่ง บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การระดมทุน การแบ่งผลประโยชน์ ความเสียสละ สามัคคี ความร่วมมือของสมาชิกและ
ครอบครั ว การดํา เนิน กิ จ กรรมที่ต่ อ เนื่ อ ง การควบคุม คุ ณ ภาพสิ นค้ า การจัด สรรเวลาในการทํ า
กิจกรรม ทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จจนถึงถึงทุกวัน นี้ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย โดยการหาสถานที่จัดจําหน่าย การออกบูธตามงานต่างๆ การจัดอบรมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ให้คําแนะนําแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
(2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลสําเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพและ
สวยงามตรงความต้องการของลูกค้า สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการผลิต
กลุ่มมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ มีความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรสําหรับการ
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ผลิต กลุ่มมี การแต่ งตั้ งประธานและคณะกรรมการในการดํา เนิ นงานที่ มีความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสม ผู้นํากลุ่มสามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และมีกระบวนการผลิต ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ
มีการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เช่ น พาไปออกร้านหรือจัดหาตลาดให้ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือปัจจัยการผลิตแก่กลุ่ มอาชีพ และสอดคล้องกั บ สมิทธิ์ บรรณคร (2553)
ศึกษาเรื่องความสําเร็จของงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ ส่ง ผลต่อความสําเร็จประกอบด้วยการผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า และการสร้างการ
เอื้อ อาทรมีก ารพึ่ งพาอาศั ยและช่ วยเหลือซึ่ ง กั นและกัน และสอดคล้อ งกั บ ธงพล พรหมสาขา ณ
สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา กล่าวว่า การจะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้สนับสนุนสําคัญที่จะทําให้เกิดการ
พัฒนาคือ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้ง รัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม ฝุาย แผนกต่างๆ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันทํางานเชิงบูรณาการ ทํางาน
ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่ใช่ต่างหน่วยงานก็ต่างทํากันไปโดยขาดการประสานงานกันอย่างเช่น
ในปัจจุบัน
ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2
กลุ่ม สามารถแบ่งได้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัญหาที่สําคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เมื่อ
เราผลิตจํานวนมากๆ วัตถุดิบในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูง
ทํา ให้ ก ลุ่ม วิ สาหกิจ ชุ มชนต้ อ งขายในราคาสู ง กว่ าผลิ ตภั ณ ฑ์คู่ แ ข่ง ทํา ให้ผู้ บริ โ ภคอาจไม่เ ลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม ปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีความรู้ในด้านการ
จัดการการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทําให้การกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคนั้นไม่ทั่วถึง
และปัญหาด้านการกระจายสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีช่องทางในการจัดจําหน่ายที่หลากหลาย
เนื่ อ งจากผลิต เอง และส่ ง สิ นค้ า เอง มี เพี ย งตั วแทนจํา หน่ ายไม่ กี่ร ายอีก ทั้ ง มีปั ญ หาด้ า นแรงงาน
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่หันไปทํางานโรงงานมากขึ้น รายได้ดีกว่าการทํางานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และคนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต จึงคิดว่าการทําอาชีพเหมาะสมกว่า และปัจจัย
ภายนอก ปั จจุ บั นปั ญหาด้า นเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อการดํ าเนินงานของกลุ่ มวิส าหกิจชุ มชน
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มลดลง ส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์
ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก สอดคล้องกับ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ
สังขรัตน์ (2556) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
เขตลุ่มทะเลสาบสงขลามีดังนี้ ด้านการตลาด ผู้ประกอบการส่วนมากไม่มีความรู้ ขั้นสูง ในด้านการ
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จัดการทางการตลาด เช่ น ไม่มีช่องทางการจัดจําหน่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ปัญ หาการทํา
การตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบ
สงขลา มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาด้านต้นทุน
การผลิต เช่น ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง ทําให้สินค้าที่ผลิตออกมามีราคาสูง
กว่าสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน ผลการวิจัย
พบว่ า จุ ด แข็ ง .(Strength).และโอกาส.(Opportunity).ด้ า นภาวะผู้ นํ า ผู้ นํ า เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ต่ อ
ความสําเร็จของงานและองค์กร มีบุคลิกนิสัยในการเป็นผู้นําเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความไว้วางใจ และ
สามารถกระตุ้นคนในชุมชนปฏิบัติ และร่วมมือกันทําให้ประสบความสําเร็จ การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น ผู้นํารับฟังและนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลเรื่องความรู้ เงินทุน การศึกษาดูงาน การออกบูธต่างๆ
ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค
(Threat) ด้านแรงงาน ปัจจุบันขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนก่อตั้งด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกกันในชุมชน ทําให้สมาชิกบางคนไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ อีกทั้งจํานวนแรงงานที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า ในครั้งที่มีคําสั่งซื้อมากๆ และ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มลดลง ส่งผลต่อ
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ ทํา ให้ไม่มีเงินทุ นหมุนเวียนมากนัก สอดคล้องกับ อัง กาบ บุญ สูง (2554)
ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีผลดังนี้ จุดแข็ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีภูมิปัญหาท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถ มีการร่วมมือเป็นอย่างดี จุดอ่อน ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดด
เด่น โอกาส พื้นที่ใกล้เคียงชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ มีความเป็นเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่าย
กับสถานที่ท่องเที่ยว ทําให้มีแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อุปสรรค กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ ภาคชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครือข่ายและการบูรณาการในการ
ส่งเสริ มน้อย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่ม เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และส่งผลให้เกิดกระบวนการระดมสมองของสมาชิกกลุ่ม และหา
แนวทางปูองกันอุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้นในอนาคต
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2..ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม.(Participant.observation)
ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้รู้ (Key Information) ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิ กผู้เข้าร่วม ในขณะ
กําลังเก็บข้อมูลบริบท สภาพทั่วไป สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยทําการสังเกตในขณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทําการเก็บ
ข้อ มูลประกอบการวิ เคราะห์ กลุ่ มวิ ส าหกิ จชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พผลไม้ ส ดและผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป
จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จัง หวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดัง นี้ การ
สนทนากลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดําเนินงาน
การสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ร่วมสนทนาเป็นสมาชิกภายในกลุ่มที่มีค วาม
สนิทสนมกันในระดับดีมาก มีการสังเกตได้จากคําพูดที่สมาชิกสื่อสารกัน สมาชิกแต่ละท่านมีความ
เป็นกันเอง บรรยากาศการสนทนามีความสนุกสนาน สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ
และฉันท์เพื่อนในพื้นที่ใกล้เคียง ผู้นําเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายทางสังคม ส่วนใหญ่แต่ละท่านจะเล่า
ประสบการณ์ของตนเองก่อนที่จะเข้าเรื่องการสนทนาในประเด็นต่าง สมาชิกผู้เข้าร่วมหลายๆท่าน
อยากให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจ เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ค่อยมีใคร
สนใจในภูมิปัญญา และคุณประโยชน์ต่างๆของวัตถุดิบทางการเกษตร สอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ
(2559) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม ทําให้ทราบถึงประเด็นที่ต้องการศึกษา เป็นการสนทนาที่ชักจูงให้มี
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องเกรงใจ แนวทางในการสนทนาให้ไ ด้กว้างขวางลึกซึ้ง และ
ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้และต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองด้วย เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลในลักษณะที่มี
เนื้อหาสาระ หรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที
การมีส่วนร่วม ผู้ร่วมสนทนาให้ความร่วมมือในการตอบคําถาม ให้ข้อมูลในฝุายงาน
ของตนเอง ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันออกไป มีการร่วมแสดง
ความคิดเห็นบ้าง ลักษณะการทํางานเป็นเสมือนการทํางานในองค์กร ทุกคนให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพราะประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นําสูง และมีความสนใจในการเปิดรับสิ่ง ต่างๆ
สอดคล้องกับ อับดุลคอเล็ด เจะแต (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน การระดมกลุ่มเพื่อจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อหารือถึงการดําเนินงาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนกําลังเผชิญอยู่ไปสู่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ร่วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ทําให้เห็นประเด็นที่ต้องการพัฒนา
เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของชุมชน
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รูป แบบผลิต ภั ณ ฑ์ ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ผลไม้ ส ด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมอบเนย โดยใช้วัตถุดิบที่ไ ด้จากในพื้นที่
อําเภอสามพราน และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม เป็นขนมขบเคี้ยวที่ให้คุณค่าทางสารอาหาร
รสชาติหลากหลาย รับประทานง่าย มีตราสินค้า แบรนด์เพลิน สถานที่จัดจําหน่ายมีทั้งแบบปลีกและ
แบบส่ง มีตัวแทนในการนําสินค้าไปจําหน่าย ยังไม่เห็นถึงการส่งเสริมการขายมากนัก ส่วนใหญ่สินค้า
จัดจําหน่ายโดยการออกงานที่ทางราชการประสานงานให้ เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อป งานกรม
ส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์ผักอบแห้ง
ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว บรอกโคลี่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่พื้นที่นครปฐมและบริเวณภาคตะวันตกเป็นแหล่ง
เพาะปลูกจํานวนมาก นํามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติที่หลากหลาย มีตราสินค้า
แบรนด์ไพรทิพย์ สถานที่จัดจําหน่ายมีทั้งแบบปลีกและแบบส่ง มีตัวแทนในการนําสินค้าไปจําหน่าย
ยังไม่เห็นถึงการส่งเสริมการขายมากนัก ส่วนใหญ่สินค้าจัดจําหน่ายโดยการออกงานที่ทางราชการ
ประสานงานให้ เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อป งานกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น สอดคล้องกับ สุนิษา
กลิ่นขจร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
บ้านเขานาใน ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า การผลิตและการแปร
รูป วัตถุดิบยังไม่เพียงพอต่อการผลิต ทําให้ไ ม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ขาดเครื่องมือที่
ทันสมัย การแปรรูปไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุ มชน ด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาไม่ดีเท่าที่ควร ทําให้ผู้บริโภคไม่ค่อยรู้จักผลิตภัณฑ์
ภาพรวมการดําเนินงาน ทางกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลาย มี
ความสนใจในการพัฒนาตนเอง และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการเปิดรับข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ มีหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนนําเข้ามาให้ ทางกลุ่มมีทัศนคติที่ดีในการรับรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้
ผู้วิจั ยเห็ นว่า ทางกลุ่ มยัง ต้องการเพิ่ มเติ มด้ านความรู้ วิ ชาการ เครือ ข่ายทางสัง คม ทุนทางสั ง คม
การตลาดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้สมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ และผลิต
สินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ อิราวัฒน์ ชมระกา และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง
การศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย พบว่า ศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญ หาโดยรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่คล้ายๆกันคือ ขาดการสืบทอดภูมิปัญ ญา สมาชิกของกลุ่มส่ วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ขาด
แนวคิ ด ในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และต้ อ งการขยายตลาดและช่ อ งทางสู่ ต ลาด
ต่างประเทศ
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนา (Development: D1) ผลการออกแบบและพัฒนา (Design
and Development: D and D)
ขั้ น ตอนที่ . 1.ผลการด าเนิ น การออกแบบและจั ด ท ารู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1..จากผลการจั ด ทํ า รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated
Model”.(SCPD Integrated Model) จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทุนทางสังคม (S =
Social Capital) 2) การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 3) ศักยภาพเครือข่ายทาง
สังคม(P.=.Potential.of.social.network).4).กระบวนการพัฒนา.(D.=.Development.Procedure)
เป็นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัด
นครปฐมได้มี ยุทธศาสตร์วิ สาหกิจชุมชน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้การวิ จัย และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอยู่ ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ได้ทําการ
ออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ป ระกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยผู้วิจัยได้กําหนดแผนงานกระบวนการที่ประกอบไปด้วยระบบและกลไก ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ย ผู้ ส่ ง มอบ (Supplier) ปั จ จั ย นํา เข้ า (Input) ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน (Process)
ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายผู้วิจัยได้ทําการแบ่ง
แผนภาพกระบวนการทํางานออกเป็น 1 กระบวนหลัก และ 6 กระบวนการย่อย ซึ่งจะสามารถนํามา
บูรณาการการทํางานในกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการหลักคือกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระบวนการย่อยที่ 1 กระบวนการศึกษาบริบท
พื้น ที่ แ ละทุ น ทางสั งคมกระบวนการย่อ ยที่ 2 กระบวนการการวิ เ คราะห์ส ภาพแวดล้อ ม SWOT
Analysis กระบวนการย่อยที่ 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ กระบวนการย่อยที่ 4 กระบวนการ
วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) กระบวนการย่อยที่ 5 กระบวนการทดสอบตลาด
(Product Testing) กระบวนการย่อยที่ 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด ทํา
ให้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ
“Social Creative Potential Development Integrated Model” (SCPD Integrated Model)
นําไปใช้ และสามารถนําไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง
สอดคล้องกับณัฐรดา วงษ์นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อ
เพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อ
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เพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการความรู้ กระบวนการ
จัดการความรู้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ทําให้สามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้
ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
2..จากการประเมิ น ความเหมาะและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการพั ฒนาศั กยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน สามารถสรุปได้
ดังนี้
ด้านทุนทางสังคม.(S.=.Social.Capital).ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญให้ความสําคัญ
เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน มีการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และมีสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เนื่องจากปัจจัยสําคัญที่สามารถทําให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถ
ดําเนินกิจการอยู่รองได้ ต้องอาศัย ทุนที่มีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือความไว้ใจ
และความเป็นพี่น้องของผู้คนในชุมชน หรือเรียกอีกอย่างว่าทุนชุมชน กลายเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วย
ให้คนในชุม ชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบไหน ที่มีทุนทางสังคมดีเป็น
ต้ น ทุ น ที่ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาและต่ อ ยอดให้ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ อาทิ ต ย์ บุ ด ดาดวง (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสามารถในการนํ าทุ นทางสัง คมออกมาใช้ ของชุ มชนบ้ านบางไพร อํ าเภอบางคนที จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม กล่าวว่า ความรู้และภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิด
กลุ่มในชุมชนและสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เป็นทุนทางสังคมที่สําคัญของชุมชน ทําให้คน
ในชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
ด้านการตลาดเชิงสร้ างสรรค์ (C = Creative Marketing) ผลการวิจั ยพบว่ า
ผู้เ ชี่ ย วชาญให้ ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการสร้า งมู ล ค่ า มู ล ค่ า เพิ่ มผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ ค วามรู้ ท างการตลาด
เนื่องจากในโลกแห่งการแข่งขันนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องคิดให้เหนือกว่าที่เป็น
ทํามา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับคุณค่า (Value) จากผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะสัมผัสได้ทางกายภาพ (Physical) หรืออารมณ์ความรู้สึก
(Emotional) สอดคล้ อ งกั บ ศิ ริว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2552) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคมี
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรับรู้ปัญ หา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ถ้าผู้ประกอบการนําความรู้ทางการตลาดไปใช้ ก็จะสามารถ
เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ผู้ประกอบการต้องสร้างตราสินค้าที่มีความทันสมัย แสดง
ข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีการแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน และ
ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคที่จริง เนื่องจาก ผู้บริโภคจะยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ ผู้บริโภคจะมองที่
รูปลักษณ์ภายนอกก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์
แสดงข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นจริง มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้าที่โดเด่น
และจําง่าย เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ประกอบการนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
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แข่งขัน เป็นการแสดงตัวหรือตราสินค้า (Brand) ต่อผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามที่จะจูง
ใจผู้ที่ไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากที่จะทดลองใช้ เป็นครั้งแรกอีกด้วย ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่ง ผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็
จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น จนกระทั่ งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์มี
ความสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างจะขาดเสียซึ่งสิ่งหนึ่งใดไม่ได้ สอดคล้องกับ ชมัยพร
วิเศษมงคล (2559) กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มกั บ นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและรสนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสร้างของสังคม ก่อให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นในการผลิตสินค้าและบริการ
ดังนั้นกลยุทธ์และแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาด จึงมักถูกนํามาใช้เพื่อนําไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งการสร้างตราสินค้า (Branding) เป็นอีกกลยุทธ์ที่จะสามารถนําพากิจการไปสู่ความสําเร็จ
ได้ ด้วยความเชื่อที่ว่า หากกิจการใดครอบครองตราสินค้าที่มีชื่อเสียงติดตลาด เป็นที่รู้จักภักดีของ
ผู้บริโภคแล้ว โอกาสที่นํา มาซึ่งความสําเร็จมากขึ้นด้วย และศิริกุล เลากัยกุล (2559) กล่าวว่า การ
สร้างตราสินค้า ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบโลโก้เพียงอย่างเดียว การใส่เรื่องราว (Story) เข้าไปด้วย
นั้นจะทําให้ตราสินค้าง่ายต่อการจดจํามากกว่า และยังก่อให้เกิดความประทับใจในใจผู้บริโภค ดังนั้น
หน้าที่หลักของผู้ประกอบการและนักการตลาด คือ การสร้างความจดจําหรือสร้างชื่อเสียงให้กั บ
องค์กร อย่างไรก็ตาม การที่จะทําให้โลโก้ของเรามีเรื่องราวได้ ต้องลุกขึ้นมาทําการศึกษาวางแผน และ
วางกลยุทธ์ก่อน โลโก้จะเป็นปลายทางสุดท้ายที่ทํา เพราะฉะนั้นศาสตร์ของเรื่องการสร้างตราสินค้าได้
เปลี่ยนจากการออกแบบเจาะจงเฉพาะโลโก้ มาเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องราว ดั งนั้นการสร้างตรา
สินค้าจึงนับว่าเป็นเรื่องของการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network) ผู้เชี่ยวชาญให้
ความสําคัญเรื่องการเปิดรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก เนื่องจากการ
ประกอบกิจการของทางกลุ่ มจํ าเป็ นอย่ างยิ่ ง ต้อ งอาศัยการพึ่ ง พิง กันความสัมพั นธ์ท างสั ง คมหรื อ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม มีหน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อย่างเต็ม
ความสามารถ ช่วยเรื่องต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ คําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือด้าน
สภาพคล่ อ ง ทํ า ให้ ก ลุ่ ม วิ สาหกิ จชุ ม ชน สามารถยกระดั บ ให้ ต่ อ ยอดการดํ า เนิ น การไปจนสํ า เร็ จ
สอดคล้องกับอาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (2554) ศึกษาเรื่องความสามารถในการนําทุน
ทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เครือข่าย
ทางสังคม เป็นทุนทางสังคมที่ ถือว่าโดดเด่นที่สุดของชุมชน เนื่องจากในการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้าน
บางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคมจํานวนมากที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย ทําให้
มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูง านจํานวนมาก มีศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุทรสงครามที่สร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรอีก 14 กลุ่ม
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กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) ผู้เชี่ยวชาญให้ความสําคัญ
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจชุม ชน การพัฒนาความรู้ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน เนื่องจาก ปัจจุบันสังคม
เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังผลิตสิ่งต่างๆ เพื่อส่งออกไปขายนอกประเทศ การผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ แบบดั้งเดิม ก็เปลี่ยนมา
เป็นการผลิตเป็นจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยเข้ามาช่วย มีการลงทุนและการใช้
ที่ดิ นอย่า งกว้ างขวาง ประกอบกับ แนวคิด เศรษฐกิจ สร้ างสรรค์ไ ด้เ ข้า มามี บทบาทมากขึ้ น ทํา ให้
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาความรู้ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์สิ่ง ใหม่ๆให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยได้รับคําแนะนําจากหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นหน่วยงานหนุน เสริม ผลักดัน และสร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่า การเรียนรู้ทําให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ของชุมชน เพราะการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคนในชุมชนในลักษณะของการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ไ ปสู่การปฏิบัติ เป็นองค์
ความรู้ที่แท้จริงของชุมชน ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 2 ผลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุม ชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. การจั ด อบรมหั ว ข้ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model) หัวข้ อในการบรรยาย แบ่ ง ออกเป็ น 3.ประเด็ น ได้แก่ แนวคิ ดเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และปัจจัย
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) จากการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
Pretest & Posttest ผลการวิจั ยพบว่ า ผู้เ ข้า ร่ว มอบรม จํา นวน 24 คน มีผ ลการทดสอบ
แบบสอบถามหลังการอบรม (Posttest) สูงกว่า การทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) เนื่องจากการ
จัด อบรมครั้ งนี้ ผู้เ ข้า ร่ว มการอบรมมี ความรู้ และได้ รับ คํา แนะนํ าจากวิท ยากรเพิ่ม มากขึ้ น ทํา ให้
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ สอดคล้องกับ ไพโรจน์
คะเชนทร์ (2559) กล่าวว่า การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบ ให้บุ คคลมีความรู้ ทั กษะ และเจตคติที่ดี สามารถนํ าความรู้ มาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ผลการประเมินเกี่ยวกับ การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก วิทยากรมีความรู้
ความสามารถในการแนะนํา เนื่องจาก วิทยากรมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง ทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจง่าย และสามารถให้คําแนะนํากับผู้เข้ าร่วมอบรม
จนสามารถมีแ นวคิด ในการออกแบบผลิต ภัณฑ์ใ หม่ๆได้ สอดคล้องกั บ มนัน ยา นั ทสารและคณะ
(2556) ศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลาร้า บ้านหนองล่าม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการ
อมรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้
ในการพัฒนาอาชีพ ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจําวัน
ขั้นตอนที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
หลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ คอยให้คําแนะนํา และสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แล้วนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนําวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านเรื่องเล่า/ตํานานของผลิตภัณฑ์ ใช้การบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์
ที่มีต่อร่างกาย สอดคล้องกับ บุญอุ้ม วงศ์บุตร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP
ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่
ตลาด โดยใช้แ นวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ มุ่ง เน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณ ฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์
สอดคล้องกับศักยภาพและวิถีชีวิต เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด คือ
ลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ซ้ํากัน หรือลอกเลียนแบบกัน
1..กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
จากการร่วมสนทนากลุ่มพบว่า ทางกลุ่มมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วยหอมสุก
และนําแปูงไรซ์เบอร์รี่มาเป็นส่วนผสมหลักในการแปรรูป ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถรับประทานได้ทุ กเพศ ทุ กวัย มี ประโยชน์จากกล้ วยและข้าวไรซ์ เบอร์รี่ เหมาะแก่ค นรั ก
สุขภาพ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายวัตถุดิบที่ผลิตไม่ทันจากการแปรรูปกล้วยหอมอบ
เนยให้เกิดประโยชน์ และนําข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นวัตถุดิบของชุมชนในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดผลิตภัณฑ์จะต้องมีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นกล้วย เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ ผลิตภัณฑ์
และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบซอง และแบบกล่อง เพื่อง่ายต่อการวางจําหน่ายและ
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ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ โดยการนําเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ในชื่อว่า เค้ก เพลินบานาน่ า สอดคล้องกั บ จันทร์ธร เลิศมงคล (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพัน ธ์
ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัย พบว่ า ผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมส่ วนใหญ่มี ความเห็ น
เกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเน้นเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย แตกต่างจากคู่แ ข่ง และให้เกิด
ความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า
2..กลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนสนามจั น ทร์ จั ง หวั ด นครปฐม เนื่ อ งจากทางกลุ่ ม เล็ ง เห็ น ว่ า
ปัจจุบันนี้กระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแตกต่างจากในอดีตมาก ไม่ใช่เฉพาะการดูแล
โดยการรักษาโรค หรือการให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังหันมาให้ความสนใจเรื่องการปูองกันและ
ดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บปุวย โดยการรับประทานอาหารที่เน้นเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ จึงมีแนวคิดที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เหลือใช้ มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนําก้าน
เห็ด 3 อย่างมาแปรรูป ได้แก่ เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี ให้เป็นข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่าง โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดในชุมชนด้วยการดูแลเอาใส่ใจ และด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ
ของเห็ ดที่ มี อยู่ ม ากมาย จะเป็ น ทางเลื อกให้กั บ ผู้บ ริ โภคอี ก ทางหนึ่ ง และทํา บรรจุภั ณ ฑ์แ บบซอง
เนื่องจากลดต้นทุนด้านเครื่องจักร แต่จะเน้นความสวยของบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในซอง ผ่านรูปแสดงเหมือนจริง และมีการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสร้างสโลแกน
ให้ผู้บริโภคจดจําได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตราสินค้าว่า ใช่เลย และสโลแกน คือ กรอบ อร่อย ใช่เลย เพื่อให้
ผลิตภัณ ฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโ ภคได้ สอดคล้องกั บ
กนิษฐา หมู่งูเหลือม (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารสุขภาพ กล่าว
ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันปรับ มุมมองใหม่ว่าการดูแลสุขภาพเป็นการลดความเสี่ยง หรือช่วย
ปูองกันการเกิดโรคได้มากกว่า เพราะการดูแลสุขภาพมิใช่เพียงแค่การไม่เป็นโรค แต่คือการทําให้
สุขภาพกายดี และสุขภาพใจสมบูรณ์ ด้วยการออกกําลังกาย งดเหล้าบุหรี่ มีเวลาพักผ่อน รวมทั้งการ
กินอาหารที่ดี และเมื่อผู้บริโภคใส่ใจเรื่องอาหารมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพขยายตัว
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)
หลังจากกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่งประกอบด้วย ประธาน
กลุ่ม ผู้นําชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ผู้วิจัยได้
เข้ า ร่ ว มเวที สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ แสวงหาแนวคิ ด ความต้ อ งการในการพั ฒ นาจั ด หาวิ ท ยากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด อบรมในขณะปฏิ บั ติ ง าน.(On.the.Job
Training) ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จํานวนกลุ่มละ 1 ชิ้นงานผู้วิจัยทํา
การสังเกตในขณะร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อทําการเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวั ดนครปฐม ในประเด็น ต่างๆ ดัง นี้ การสนนากลุ่ม การมีส่ วนร่ว ม รูป แบบผลิต ภัณ ฑ์
ภาพรวมการดําเนินงาน
การสนนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ร่วมสนทนาในเวทีสนทนากลุ่มย่อย ต่างให้ความ
สนใจช่วยกันคิดถกประเด็นในมุมมองต่างๆ บรรยากาศเวทีสนทนาทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ ประเด็น
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ทําให้เห็นมุมมองที่หลากหลายแต่ละคนพยายามหาข้อมูล ศึกษาดู
ความต้องการตลาด ผู้นํา และสมาชิกบางท่านได้สรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตนเองไปดูงานสถานที่ต่างๆมาใช้
ในการนําเสนอให้เพื่อนสมาชิก ทางกลุ่มร่วมสรุปว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้อจํากัดด้านการ
ลงทุน และวัตถุดิบที่เหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ) เมื่อทุกท่านได้ตกผลึกในความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แล้ว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจในการซักถาม และต่างพูดคุยความประทับใจในการ
ทํางานร่วมกัน สอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ (2559) กล่ าวว่า การสนทนากลุ่ม ทําให้ทราบถึง
ประเด็นที่ต้องการศึกษา เป็นการสนทนาที่ชักจูงให้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องเกรงใจ
แนวทางในการสนทนาให้ได้กว้างขวางลึกซึ้ง และละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้และต้องสร้างบรรยากาศ
ที่เป็นกันเองด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลในลักษณะที่มีเนื้อหาสาระหรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที
การมี ส่ ว นร่ ว ม ผลการวิ จั ย พบว่ า เนื่ อ งจากทุ ก คนมี ค วามสนใจในการสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ทําให้เห็นความร่วมมือ ความ
กระตือรือร้น การสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของทางกลุ่ม พร้อมเพรียงกันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) โดยผู้เชี่ยวชาญ มี
ความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน จนชิ้นงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของ
กลุ่มตนเองสําเร็จ สอดคล้องกับ อับดุลคอเล็ด เจะแต (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนบ้ า นเกาะสวาด ตํ า บลไพรวั น อํ า เภอตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การระดมกลุ่มเพื่อจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อ
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หารือถึงการดําเนินงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่
ชุมชนกําลังเผชิญอยู่ไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ร่วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ทําให้เห็น
ประเด็นที่ต้องการพัฒนา เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของชุมชน
รูปแบบผลิต ภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า 1).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) เค้กกล้วยหอมทองผสมข้าว
ไรซ์เบอรี่ สอดใส้คัสตาร์ดรสกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดค้นของสมาชิกทุก
คนผสมผสานจุดเด่นที่กําลังเป็นที่น่าสนใจ คุณประโยชน์ครบถ้วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ตราสินค้า แบรนด์เพลิน มีการตั้ง ราคาที่เหมาะสม สถานที่จัด
จําหน่ายทางกลุ่มเห็นสมควรว่าจะเป็นร้า นกาแฟ เบเกอรี่ และงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือจําหน่าย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ 2) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์ จัง หวัดนครปฐม ผลิตภัณ ฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ข้าวเกรียบเห็ด 3.อย่างเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดค้นของสมาชิกทุกคน มีการนําวัตถุดิบที่ไม่สามารถใช้ได้
แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวัตถุดิบที่ไม่มีประโยชน์แล้ว มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์กําหนดขนาด และราคาร่วมกัน ตรา
สินค้า แบรนด์ใช่เลย ซึ่งเห็นว่าการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นี้ออกมา เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคน ต่างบอก
ว่า ใช่เลย สถานที่จัดจําหน่ายทางกลุ่มเห็นสมควรว่าจะเป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่ และงานแสดงสินค้า
ต่างๆ หรือจําหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึง
ได้ ส อดคล้ องกั บ ศศิ พ ร ต่ า ยคํ า และนริ น ทร์ สั ง ข์ รั ก ษา (2558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นารู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การลดต้นทุน
การผลิต การสร้างมูลค่ าเพิ่มให้กับผลิต ภัณฑ์เป็ นวิธีที่นิ ยมนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ
ชุม ชนทั่ ว ประเทศ ทํ า ให้ วิ สาหกิ จชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ม ขึ้ น ด้ ว ยการนํา เศษกล้ ว ยที่ แ ตกหั ก ม าสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม ผลิตเป็น ข้าวตังหน้ากล้วยรสต้มยํา ปูาติ๋ม สร้างผลกําไรประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน
รวมทั้งการพัฒนากระดาษฟางข้าวและสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษฟางข้าวของกลุ่มอารักษ์เป็นการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งมาผลิตเป็นกระดาษฟางข้าวที่ให้ผลกําไรร้อยละ 40 ต่อแผ่น และเมื่อผลิต
เป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ยิ่งทําให้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประมาณร้อยละ 60-200 นับได้ว่าเป็นการนําวัตถุ ดิบที่
เหลือมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภาพรวมการดําเนินงานผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิ จสร้า งสรรค์ ทางกลุ่มให้ ความร่วมมือ เป็นอย่างดี เป็นการทดลองใช้ รูปแบบ
“Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)”
ที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและได้ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจั ย สอดคล้องกับ อิราวัฒน์ ชม

342
ระกา และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมกลุ่มผลิต ภัณฑ์ชุมชนมีการเชื่อมโยงเครือข่าย
อยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่ขยายวงกว้างมากนัก หลังจากมีการศึกษาวิจัยพบว่าเครือข่ายการตลาด ได้ขยาย
วงกว้างขึ้น โดยได้มีการนําองค์ความรู้ด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเครือข่าย การตลาด
ทําให้เกิดการพัฒนาจากเดิม ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ระบบการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร
การตลาด การประสานความร่วมมือระหว่างกัน และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นโดยการอาศัย
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรึกษาหารือระหว่างกันและร่วมกับองค์กร เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเครือข่าย ซึ่งผลการดําเนินงานดั ง กล่าวส่ง ผลให้กลุ่มและเครือข่ายได้รับการพัฒนา
เกือบทุกด้าน ยอดขายสูงขึ้นและมีกําไรมากขึ้นกว่าการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ตอนที่ 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการนาไปใช้ (Implementation: I)
1. ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing)
จากการศึ กษาการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชี พ
ผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จัง หวัดนครปฐม ได้แก่ เค้กเพลินบานาน่า และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมี
แนวโน้มในการตัดสินซื้ออยู่ระดับมาก และผลิตภัณฑ์สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น มีการนําเล่า
เรื่องเล่า เรื่องราวในอดีต และคุณสมบัติ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัด สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน สูงกว่า 20,000 บาท และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน สูงกว่า 20,000 บาท
และมี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว /ค้ า ขาย สอดคล้ อ งกั บ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2557) การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556
(4 ปีจัดทําขึ้น 1 ครั้ง) ผลการสํารวจพบว่า ผู้บริโภคอาหารว่างเป็นกลุ่มวัยเยาวชน อายุ 15 - 24 ปี
คิดเป็นร้อยละ 85.5 ซึ่งรองมาจากวัยเด็ก และวัยทํางาน อายุ 25 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.6 จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาหารว่างที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
เพิ่มมากขึ้น
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การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จัง หวัด นครปฐม ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่มตั วอย่ างส่ วนใหญ่รู้ จักเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วย แต่ไม่เคยรับประทาน เนื่องจากเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานใน
ประเทศไทย ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นข่าวแต่ยังไม่ได้ลองกัน .2).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
จัง หวัด นครปฐม ผลการวิ จัย พบว่า กลุ่ มตัว อย่ างส่ วนใหญ่ รู้จั กข้ าวเกรี ยบเห็ด .3.อย่ าง แต่ ไ ม่ เคย
รับประทาน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก ไม่มีวาง
จําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทาน สอดคล้อง
กับ นริ นทร์ พั น ธุ์ค รู (2559) กล่ า วว่ า การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิน ค้ า ต้ องมี เ หตุ ผลในการเลื อ กซื้ อ
1) ค่านิยม บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาถูกในขณะที่บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาแพง ผู้ที่นิยมซื้อสินค้า
ราคาแพงมักคิดว่าสินค้าราคาแพงคุณภาพดี นอกเหนือจากนั้นบางคนยัง มีความรู้สึ กภูมิใจที่ไ ด้ใช้
สินค้าราคาแพง บางคนต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ที่มีฐานทางเศรษฐกิจดี 2) บุคลิกเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าบางชนิด เช่น รองเท้า บางคนมีขนาดเท้าหรือลักษณะของเท้าที่
หาซื้อรองเท้ายาก เมื่อพบรองเท้าที่สวมใส่พอดีแม้ราคาค่อนข้ างแพงก็ตัดสินใจซื้อ 3) สภาพของ
ครอบครัว บางครอบครัวใช้ของแพงเป็นประจํา สมาชิกในครอบครัวก็จะติด นิสัยการใช้ของแพง
4) วัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า วัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพราะ เป็นสินค้าไม่มียี่ห้อ ไม่มีราคา จึ งไม่เลือกซื้อ 5) ฐานะทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจเริ่มมี
ปัญหา ส่งผลให้ประชาชนไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย ซื้อแต่ของที่จําเป็นเท่านั้น
การศึกษาระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด
1).กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ ผลไม้ ส ด และผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป จั ง หวั ด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องรสชาติของเค้กเพลินบา
นาน่าเป็นหลัก เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กมีวางจําหน่ายมากมาย และหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่ทําให้
สร้างความแตกต่างได้คือรูปลักษณ์ รองลงมาคือ รสชาติ รสชาติก็มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ ถ้า
หากได้ลองรับประทาน และอร่อยก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้น และเกิดการซื้อซ้ําในครั้งต่อ ไป ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ติดตลาดได้รวดเร็วขึ้น เพราะ สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญทางด้านรสชาติของเบเกอรี่มากที่สุด
ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เค้ กเพลินบานาน่า ปริมาณสุทธิ
30 กรัม ควรจํา หน่า ยในราคา 15 - 18 บาท เป็น ราคาที่เ หมาะสม เนื่อ งจาก การสร้า งความ
แตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทํ า ให้ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของสิ น ค้ า ได้ ม ากขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บราคากั บ
คุณประโยชน์แล้วมีความเหมาะสมกัน สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
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และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่ แข็ง ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เพราะความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ความสะดวก และคู่แข่งขัน
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรวางจําหน่าย
ที่ร้า นกาแฟ/ขนมมากที่ สุด เนื่ องจาก เค้ก เพลิน บานาน่าเป็น อาหารว่า ง เหมาะสํา หรั บทานเล่ น
รับประทานคู่กับกาแฟ ก็จะเข้ากันพอดี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้เค้กเพลินบานาน่าขาย
ในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามที่สาธารณะ เนื่องจาก เค้กเพลิน บานาน่าสามารถรับประทานเล่น เป็ น
ของว่าง หรือรับประทานคู่กับชา กาแฟ จึงเหมาะแก่การขายในร้านกาแฟ เพราะผู้บริโภคในปัจจุบัน
จะรับประทานกาแฟควบคู่กับเค้ก สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป แช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากสถานที่จําหน่ายใกล้
ที่ทํางาน ที่พัก ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ การจัดวางผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ดึงดูด มีผลิตภัณฑ์
วางขายตลอดเวลา
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ควรจั ด
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เนื่องจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะนําผลิตภัณฑ์วางขายตามการออกบูธ
ต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ถ้าทําโปรโมชั่นระยะยาว อาจจะไม่คุ้มต่อการลงทุนมากนัก การ
ส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริมการขาย เป็นการขายโดยใช้พนักงาน กระตุ้นความ
สนใจโดยการทดลองชิม หรือการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจกแถม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่ข องนั ก ศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นการส่ง เสริม การขาย ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องการให้ส่วนลด และมีสินค้าให้ทดลองชิม มีของแถมและ
การโฆษณาผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เค้ ก เพลิ น บานาน่ า ใช้ รู ป แบบการนํ า เสนอผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งราวของ
ผลิตภัณฑ์/ตํานาน ทําให้มีความน่าสนใจ เนื่องจากการเพิ่มเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์ เข้าไป ก็จะ
สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดได้ นอกจากนี้ การเล่า
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ยังมีประโยชน์ที่จะทําให้ลูกค้าสามารถจดจํา ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นจากเรื่องราว
ต่างๆ เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราก็จะจําเรื่องราวต่างๆที่สัมพันธ์กันได้ง่ายกว่าอยู่แล้ว การใช้
สโลแกนอร่อยอย่าง เพลิน เพลินในการโฆษณา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความน่าสนใจมากขึ้น
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค จึงต้องมีการ
สร้างการจดจําก่อน เพื่อประโยชน์ในการทําการตลาดมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์
(2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้องจากสโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มที่มีอิทธิพล
ต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า :.กรณี ศึ ก ษาประชากรในตํ า บลมหาชั ย อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มมีผ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า คือทําให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ช่วยในการจูงใจ ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้น ช่วยในการจดจําสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นทําให้เกิดความแตกต่างกันแต่ละยี่ห้อ และช่วย
กระตุ้ น ทํ า ให้ เ กิ ด การอยากรู้ อ ยากลอง และถ้ า เค้ ก เพลิ น บานาน่ า มี ก ารบรรยายสรรพคุ ณ ของ
คุณ ประโยชน์ ที่ มี ต่ อ ร่ างกาย กลุ่ม ตั ว อย่ า งเห็ น ว่ า มี ค วามน่ า สนใจเนื่ อ งจาก ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสํ า คั ญกั บ ตั ว เองมากยิ่ ง ขึ้ น การตั ด สิน ใจซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง อย่ า ง ต้ องดู ว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ นั้ น ให้
ประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหน การบรรยายสรรพคุณ คุณประโยชน์ลงไป สามารถทําให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ รัฐวิทย์ ทองภักดี (2559) กล่าวว่า การบอกเล่าสรรพคุณของ
สินค้าบางครั้งก็ไม่จําเป็นที่เป็นเรื่องที่ฟังดูเวอร์ๆ หรืออาจจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ ก็ได้ แต่มีประโยชน์
สําหรับลูกค้า เช่น ร้านอาหารหลายๆ ร้านจะมีการบอกถึงสรรพคุณของอาหารหรือเครื่องดื่มในเมนูว่า
มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นไรบ้าง เช่น น้ําเก็กฮวย มีประโยชน์คือ แก้ร้อนใน แก้ปวดท้อง ช่วยระบาย
อีกทั้งยังช่วยปูองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดตีบ และโรคหัวใจได้เพียงเท่านี้ก็เป็นการทําให้
ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของอาหาร รวมถึงยินดีจ่ายในราคาที่แพงกว่าอีกด้วย
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
ด้านผลิ ตภั ณฑ์ ให้ ความสํ าคั ญ เรื่อ งรสชาติข องข้า วเกรี ยบเห็ด .3.อย่า งเป็น หลั ก
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องรสชาติผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อได้ ก็ต้องมีการทดลองชิม
ถ้าไม่อร่อยผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อ แต่ถ้ารสชาติอร่อย ผู้บริโภคก็จะติดสินใจซื้อ และเกิดการบอกกันปาก
ต่อ ปาก สอดคล้ องกั บ อั ม รา เจริ ญ ทรั พ ย์ (2554) ศึก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พลต่ อ การเลือ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญทางด้านรสชาติของเบเกอรี่มากที่สุด
ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ปริมาณสุทธิ
40 กรัม ควรจําหน่ายในราคา 31 - 40 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด
3 อย่าง สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทําให้การตัดสินใจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา แต่
ขึ้นอยู่กับคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป แช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพราะความเหมาะสม
ของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ความสะดวก และคู่แข่งขัน
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรวางจําหน่าย
ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เนื่องจาก ข้าวเกรียบเห็ดเป็นของทานเล่น สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา
ทําให้การที่วางจําหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ตลอดเวลา และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นควรให้ ข้าวเกรียบเห็ด 3.อย่างขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามที่สาธารณะ เนื่องจาก
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ผลิตภัณฑ์ เป็นขนมที่สามารถทานเล่นได้ตลอดเวลา จึง เหมาะกับการขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ
สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากสถานที่จําหน่ายใกล้ที่ทํางาน ที่พัก ห้างสรรพสินค้า และ
ร้านสะดวกซื้อ การจัดวางผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ดึงดูด มีผลิตภัณฑ์วางขายตลอดเวลา
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ควรจั ด
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ และชื่อเสียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก จึงทําให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้นก่อน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด
แลก แจก แถม เพื่อให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการทดลองชิม เพื่อสร้างการ
ตัดสินใจซื้อมากขึ้น สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการ
เลือกซื้ อผลิตภั ณฑ์เบเกอรี่ข องนักศึ กษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้ านการ
ส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ ในเรื่องการให้ส่วนลด และมีสินค้าให้
ทดลองชิม มีของแถมและการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ข้าวเกรียบเห็ด 3.อย่างใช้รูปแบบการนําเสนอผ่าน
การเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ตํานาน ทําให้มีความน่าสนใจ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งขันจํานวน
มาก จึงต้องสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ ใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การเล่าเรื่องต่างๆควบคู่กับการขายสินค้า ก็จะสามารถทําให้เกิดการ
เรียนรู้ สร้างการจดจํา และกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากทดลองใช้สินค้ามากขึ้น การใช้สโลแกน
กรอบ อร่อย ใช่เลยในการโฆษณา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก ตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นรู้จัก จึงควรสร้างสโลแกนเป็นกลยุทธ์ในการนําเสนอสินค้า เพื่อสร้าง
ข้อมูล สร้างการจดจําใหม่ๆให้ผู้บริโภครับรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะผู้บริโภคยังไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ใจ สอดคล้องกับ ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้อง
จากสโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า : กรณีศึกษาประชากรในตําบลมหาชัย
อําเภอเอง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สโลแกน
โฆษณาเครื่องดื่มมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า คื อ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ช่วยในการจูงใจ
ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ช่วยในการจดจําสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นทําให้เกิดความ
แตกต่างกันแต่ละยี่ห้อ และช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการอยากรู้อยากลอง และถ้าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
มีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความน่าสนใจเนื่องจาก
ปัจจุบัน สุขภาพ เป็นเรื่องสําคัญมาก จากสุขภาพที่ดี ย่อมนํามาซึ่งชีวิตที่ยืนยาวและความสุขสงบใน
สัง คม ดั งนั้น ผู้บ ริโภคจึง ให้ค วามสําคั ญ กับ การเลือ กซื้อ ผลิต ภัณฑ์ เพิ่ม มากขึ้น โดย สอดคล้อ งกั บ
สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2553) กล่าวว่า การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้ข่าวสาร
ข้อมูล ส่วนประสมหรือส่วนประกอบที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณ และ
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วิ ธี ก ารใช้ อย่ า งถู ก ต้ อ งอย่ า งไรบ้ า ง ทั้ ง นี้ โ ดยการอาศั ย การออกแบบการจั ด วาง (layout)
ภาพประกอบข้อความสั้นๆ (slogan).ข้อมูลรายละเอียด ตลอดจนตรารับรอง คุณภาพและอื่นๆ ให้
สามารถเรียกร้องความสนใจ จากผู้บริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือก
ซื้อ การออกแบบกราฟิกเพื่อแสดงบทบาทในหน้าที่นี้จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือน การสร้างบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นพนักงานขายเงียบที่ทําหน้าที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อนั้นเอง
การทดสอบสมมติฐาน
1) กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ ผลไม้ ส ด และผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป จั ง หวั ด
นครปฐม
สมมติ ฐ านที่ 1 เพศที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เค้ ก เพลิ น บานาน่ า
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การตัดสินใจซื้อในปัจจุบัน
ทั้ง เพศชายและเพศหญิ ง ส่ว นใหญ่ ต่ างให้ ความสนใจผลิ ต ภัณ ฑ์ และมีค วามคิ ด เห็ น ไปในทิศ ทาง
เดี ยวกัน หรือ มี ปัจ จัย เสริม อื่น ๆ เป็น สิ่ง จูง ใจในลั กษณะเดี ยวกั น สอดคล้อ งกั บ มาลิ ณี ฤาชุต กุ ล
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เค้ ก เพลิ น บานาน่ า
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ปัจจุบันค่านิยมในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมผู้บริโภคส่วนใหญ่ ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจะมีอายุค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความหลากหลายมากขึ้น และเค้ก
เพลินบานาน่า สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ทําให้เข้าถึง ผู้บริโภคทุกระดับ ตลอดจนการที่
ผู้บริโภคมีความสามารถในการรับรู้และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนง่ายยิ่งขึ้น
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบา
นาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ระดับการศึกษาเป็น
เพียงวุฒิทางการศึกษาของผู้บริโภคแต่ละบุคคลเท่านั้น อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม จึงทําให้แต่ละระดับการศึกษาไม่มีผลต่อปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า
สมมติฐานที่ 4 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบา
นาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก เค้กเพลินบานาน่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพง สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม
สมมติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่ า
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก เค้กเพลินบานาน่าเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ ทุ ก กลุ่ ม บริ โ ภค ไม่ ว่ า ผู้ บ ริ โ ภคจะทํ า อาชี พ อะไรก็ ส ามารถ
รับประทานได้ เป็นของทานเล่น คู่กับกาแฟ
สมมติฐานที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย เป็นขนมทานเล่น แม้ว่าผู้บริโภคไม่ รู้จัก
ก็สามารถลองหาซื้อเค้กเพลินบานาน่ามารับประทานได้
สมมติฐานที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรส
กล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้ก
สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่ าแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผู้ที่เคยรับประทานเค้ก สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย ผู้บริโภคบาง
คนอาจจะไม่ชอบในรสชาติ หรือกลิ่นของผลิตภัณฑ์ ทําให้ไม่เกิดการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิ ทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้ก
เพลินบานาน่าจะเป็นที่ยอมรับ และตัดสินใจซื้อได้นั้น ต้องมีรูปลักษณ์ที่มองจากภายนอกแล้วดูน่า
รับประทาน และผู้บริโภคจะให้ ความสนใจในเรื่องกลิ่น และรสชาติของผลิตภั ณฑ์ สอดคล้องกั บ
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บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
และคุ ณลั กษณะของผู้นํ าเสนอสิ น ค้า ที่มี ผลต่อ การตัด สิน ใจซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ชุ มชนของนั กท่ องเที่ ย ว
ต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า ปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านความ
เหมาะสมของราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การตั้งราคาเป็นสิ่งสําคัญ คู่แข่งขันมีทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อในสิ่งที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุด ฉะนั้น จะต้องตั้ง ราคาให้เหมาะสมกับขนาด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ทัศนา หงส์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
พฤติก รรมการเลื อกซื้อ สิน ค้ า OTOP ที่ผ ลิต โดยกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนเกาะเกร็ ด จัง หวั ดนนทบุ รี
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นราคาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เนื่องจาก การตั้งราคามีผลโดยตรงกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมองที่ราคา
เป็นอันแรกแรก ว่ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากตั้งราคาต่ําไม่ได้ ควรเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงประโยชน์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ทัศนา
หงส์ มา (2553) ศึ กษาเรื่อ ง ปั จจัย ส่ว นประสมทางการตลาดที่ มีต่อ พฤติ กรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการ
จัดจําหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า แตกต่างกัน ซึ่ง เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตาม สิ่งสําคัญที่ผู้บริโภคคํานึงถึงคือ ความ
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สะดวกในการหาซื้อ การเดินทาง และสถานที่ ในการจอดรถ ดังนั้นหากผลิตภัณ ฑ์เค้กเพลินบานาน่า
สามารถเข้าถึงความสะดวกนี้ได้ จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดจําหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า ปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่ง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าสามารถวาง
จํา หน่ ายตามสถานที่ สาธารณะ เช่ น ร้า นกาแฟ ร้า นขนม ผลิต ภัณ ฑ์นี้ จะเป็ นอี กตั วเลือ กที่ ทํา ให้
ผู้บริโภคได้ลองรับประทาน
สมมติ ฐานที่ 13 ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นความเหมาะสมของการ
ส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นความ
เหมาะสมของการส่ งเสริม การตลาดที่ แตกต่ างกั นส่ ง ผลต่ อการตัด สิน ใจซื้ อเค้ก เพลิน บานาน่า ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ ต้องมีการส่งเสริมการตลาดทุกช่องทาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนําเสนอเรื่องราว
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นําเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับรับประทานเป็น
ของว่าง ผู้บริโภคไม่ค่อยสนใจในเรื่องราวเท่าไหร่นัก เพราะทานแล้วก็หมดไป
สมมติฐานที่ 15 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า ปัจ จัย ส่ว นประสมทางการตลาดด้า นการใช้
สโลแกนในการโฆษณาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่ง ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรใช้การ
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ส่งเสริมการตลาดที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อโดยเร็ว เช่น การส่ง เสริมการขาย (Sale Promotion)
การลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
สมมติฐานที่ 16 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เวลาจะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ต้องดูที่สรรพคุณของผลิ ตภัณฑ์นั้นก่อน จึงจะตัดสินใจซื้อ สอดคล้อง
กับ สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2553) กล่าวว่า การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้
ข่าวสารข้อมูล ส่วนประสมหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณ
และวิธีการใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่าย และเป็น ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุด
ซื้อนั้นเอง
2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานที่ 17 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การตัดสินใจซื้อใน
ปัจจุบัน ทั้งเพศชายและเพศหญิ งส่วนใหญ่ต่า งให้ ค วามสนใจผลิ ตภัณฑ์ และมีความคิดเห็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เป็นสิ่งจูงใจในลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับ มาลิณี ฤาชุตกุ ล
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 18 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็น
ขนม ของทานเล่น มีรสชาติเผ็ดของพริกไทย ซึ่งเด็กอาจจะรับประทานไม่ไ ด้ ผู้บริโภคกลุ่มเด็กก็จะ
ไม่ตัสินใจซื้อ สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อ
สิน ค้ าของนั ก ท่อ งเที่ ย วตลาดโบราณบ้ า นสะแกกรัง (ถนนคนเดิ น ตรอกโรงยา) จั ง หวั ดอุ ทั ยธานี
ผลการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง
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สมมติฐานที่ 19 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ระดับการศึกษา
เป็นเพียงวุฒิทางการศึกษาของผู้บริโภคแต่ละบุคคลเท่านั้น อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม จึง ทําให้แต่ละระดับการศึกษาไม่มีผล ต่อ
ปัจจัยการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
สมมติฐานที่ 20 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ข้าวเกรียบเห็ด
3 อย่าง มีราคาไม่แพง เหมาะสําหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย
สมมติฐานที่ 21 อาชีพที่แตกต่างกันส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนเริ่มเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการก็ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายในชนิดและประเภท สามารถ
เข้าถึงคนทุกกลุ่มอาชีพ เป็นผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 22 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จัก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ เป็นที่รู้จัก และมีวางจําหน่ายอยู่ทั่วไป ผู้บริโภต
สามารถเลือกรับประทานได้ ถ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการทําการส่งเสริมทางการตลาดดี ผู้บริโภคก็
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้
สมมติฐานที่ 23 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3
อย่างที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จุดเด่น
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ของผลิตภัณฑ์คือรสชาติ ถ้าผู้บริโภคได้ทดลองชิม หรือลองรับประทาน ก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง
สมมติฐานที่ 24 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การที่
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง จะขายได้ และเป็นที่ยอมรับได้นั้น นอกจากจะมีคุณภาพแล้ว ยัง
ต้องสร้างความแตกต่างและความน่าเชื่อถือ เช่น ตรายี่ห้อสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ จะเป็นตัวสร้างมาตรฐานและแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิด การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นความ
เหมาะสมของราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักคํานึงถึงเรื่องราคา
เป็นลําดับแรก มีความคุ้มค่า คุณภาพของสินค้า และเหมาะสม ทําให้ผู้ประกอบการต้องตั้ง ราคาให้
เหมาะสม เพื่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง สอดคล้องกับ ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผลต่อพฤติ กรรมด้านวัตถุ ประสงค์การเลือกซื้ อสินค้ า
OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สมมติฐานที่ 26 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า ปัจ จัย ส่วนประสมทางการตลาดด้า นราคาที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ เนื่องจาก การตั้งราคา ควรตั้งในราคาที่เหมาะสม ไม่สูงหรือไม่ต่ําเกินไป เพื่อไม่สร้างความเลื่อมล้ํา
ทางด้านราคา อันจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อผลิตภั ณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง สอดคล้องกับ
ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
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OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยสําคัญ
ที่ 0.05
สมมติฐานที่ 27 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่ องทางการ
จัดจําหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐ านที่ตั้ งไว้ เนื่ องจาก ปัจ จุบั นการขายสิ นค้า ก็มี หลายรูป แบบ ร้า นค้ าทั่ วไป หรื อขายผ่า น
อินเตอร์เ น็ต ผู้ บริ โภคสามารถเลือ กซื้ อได้ต ามช่อ งทางการจั ดจํ าหน่า ยที่ ผู้ บ ริโ ภคต้อ งการ ทํ าให้
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเลื อ กที่ ว างจํ า หน่ า ยให้ เ หมาะสม และตรงตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค
สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภั ณฑ์ชุมชนของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจัง หวัดพิษณุโลก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 28 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดจําหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า ปั จ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็นขนม
สําหรับทานเล่น สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นสิ่งที่สําคัญ
ควรเลือกสถานที่ที่หาซื้อได้สะดวก หาซื้อได้ง่าย สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจัง หวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 29 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของการ
ส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นความ
เหมาะสมของการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็น
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างการส่งเสริมทางการตลาด เช่น
การส่งเสริมการขาย โดยการลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์
เพิ่มมากขึ้น และเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจัง หวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 30 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนําเสนอเรื่องราว
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นําเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีคู่แข่ง ขันจํานวนมาก จึงต้องสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การเล่าเรื่องต่างๆ ควบคู่กับการขายสินค้า ก็จะสามารถทําให้ เกิดการเรียนรู้ สร้างการ
จดจํา และกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากทดลองผลิตภัณฑ์มากขึ้น และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สมมติฐานที่ 31 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นการใช้
สโลแกนในการโฆษณาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ยัง ไม่เป็นรู้จัก จึงควรสร้างสโลแกน
เป็นกลยุท ธ์ในการนํ าเสนอสิน ค้า เพื่อสร้างข้อมู ล สร้างการจดจําใหม่ๆให้ผู้บ ริโภครับรู้ ไ ด้ง่ายขึ้ น
เพราะผู้บริโภคยังไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์อยู่ในใจ สอดคล้องกับ ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์ (2554) ศึกษา
เรื่องการศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้องจากสโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า: กรณีศึกษาประชากรในตําบลมหาชัย อําเภอเอง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สโลแกนโฆษณาเครื่องดื่มมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า คือทํา
ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ช่วยในการจูงใจ ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ช่วยในการจดจําสินค้า
และผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นทําให้เกิดความแตกต่างกันแต่ละยี่ห้อ และช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการอยากรู้
อยากลอง
สมมติฐานที่ 32 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่ง
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เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก ปัจจุบัน สุขภาพ เป็นเรื่องสําคัญมาก จากสุขภาพที่ดี ย่อม
นํามาซึ่งชีวิตที่ยืนยาวและความสุขสงบในสัง คม ดังนั้น ผู้บริโภคจึง ให้ความสําคัญ กับการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2553) กล่าวว่า การแสดงสรรพคุณและ
วิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้ข่าวสารข้อมูล ส่วนประสมหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้ อย่างถูกต้องอย่างไรบ้าง สามารถเรียกร้องความสนใจ
จากผู้บริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
การสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริโภค ชิ้นงานๆละ 12 คน รวม
จํานวน 24 คน เพื่อเก็บข้อมูล การทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) กับ
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย โดยศึกษาความคิดเห็ นของกลุ่ม ลูกค้าเปูา หมายที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) ของทั้ง 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์เรื่องรสชาติ ถ้าได้ออกสู่ตลาด ผู้บริโภคก็จะให้การ
ต้อนรับ พร้อมที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ มี
ความเป็นเอกลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์เอง มีการวางรูปแบบการเรื่องเล่า (Story) ภูมิปัญญา (Wisdom)
และคุณค่าทางสารอาหารของผลิตภัณฑ์ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสวยงาม สะดุ ดตาของผู้บริโภค
เมื่อผู้ บริโภคตัด สินใจซื้อ และทดลองแล้ว พบว่า มี รสชาติอร่ อย หอม กลมกล่อม เหมาะแก่การ
รับประทานคู่กับเครื่องดื่ม นอกจากจะมีคุณภาพแล้ว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสําคัญเรื่อง ตรา
ยี่ ห้ อ สิ น ค้ า รวมถึ ง เครื่ อ งหมายการรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า การมี วั น ที่ แ สดงวั น หมดอายุ ฯลฯ
ซึ่ง สําคัญเหล่านี้ เป็นตั วสร้างมาตรฐานและแรงจูง ใจให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ และตัดสินใจ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างชื่อเสียงและความจงรักภักดีต่อตราสินค้านั้นๆให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับ ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า ปัจ จั ย ส่ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ราคา ผลการวิ จัยพบว่ า กลุ่ม ตัวอย่างส่ว นใหญ่ยอมรั บราคาที่กลุ่ มวิส าหกิจชุ มชน
กําหนดขึ้น เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก คุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักคํานึงถึงเรื่องราคาเป็นลําดับแรก ความคุ้มค่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ความเหมาะสมกับเงินที่เสียไปหรือไม่ ฉะนั้น การตั้งราคาควรตั้งในราคาที่เหมาะสม ไม่สูงหรือไม่ต่ํา
เกินไป เพื่อไม่สร้างความเลื่อมล้ําทางด้านราคา อันจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
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กลุ่ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ นั น ทวั ล ย์ มิ ต รประทาน (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุง ผิวกาย เพื่อ
ปูองกันแสงแดด โดยดูเหตุผลการใช้ ผลิตภัณฑ์ การได้รับข้อมูลข่าวสารว่าตรงกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคล้องกับ
วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาด คือ ผลิ ตภัณฑ์/บริการ ราคา ช่ องทางการจัดจํ าหน่าย กิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
ช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นควรว่า ควรวาง
จําหน่ายตามร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถรับประทานเป็นของว่าง
หรือเสิร์ฟคู่กับกาแฟก็ได้ การที่วางจําหน่ายตามร้านกาแฟใหญ่ๆ หรือร้านสะดวกซื้อ 7-11 สามารถ
ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการพกพา ไม่ว่าจะไป
ไหนก็รับ ประทานได้ สะดวก เพีย งแค่ ซีก ซองเท่า นั้น ทําให้ก ารวางขายตามร้ านสะดวกซื้ อ ทํ าให้
ผลิตภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับ วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
การส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้ทําการ
ส่งเสริมการขายโดยใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการลด แลก แจก แถม กระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซื้อ และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการใช้พนักงานขาย เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก
นัก จึงทําให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้นก่อน โดยการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการขาย การลด
แลก แจก แถม และต้องอาศัยพนักงานขายให้การช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ ทําให้ผู้บริโภครู้ถึงผลิตภัณฑ์
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิ ตภัณฑ์/บริการ
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ และสอดคล้องกับ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ชนิ ด เม็ ด ของนั ก ศึ ก ษาคณะเศรษฐศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลในระดับมาก คือ
เรื่องการลด แลก แจก แถม การแจกสินค้าให้ทดลอง และมีพนักงานให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การยอมรับผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มการตัดสินใจ
ซื้อสูง ถ้าผลิตภัณฑ์ได้วางจําหน่ายแล้ว โอกาสที่จะติดตลาดนั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
เป็ นที่ ย อมรับ ของผู้ บริ โภคได้ เนื่ องจากผลิ ต ภัณ ฑ์มี คุ ณภาพ รสชาติ อร่ อ ย มี ประโยชน์ สามารถ
รับ ประทานได้ ทุ ก เพศ ทุก วั ย ผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถตอบโจทย์ ผู้บ ริ โ ภคได้ มีก ารผสมผสานระหว่ า ง
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รวมกัน เช่น เค้กเพลินบานาน่า ได้ประโยชน์จากกล้วย และข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ได้ประโยชน์จากเห็ดหอม เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี ทําให้ผู้บริโภค
ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ส่งผลการตัดสินใจซื้อ และการยอมรับของผู้บริโภค สอดคล้องกับ กัญญา
รัตน์ ถนอมแสง (2551) กล่าวว่า การที่จะทําให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และเป็นที่ยอมรับ
ของคนทั่วโลก ศิลปะของการประกอบอาหารไทยนั้นถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ คือ การปรุงอาหารที่
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารให้มากที่สุดทั้งในเชิงคุณภาพของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ
รวมทั้งมีการจัดเตรียมอาหารให้มีความกลมกลืนของรสชาติและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน การ
ทําอาหารถือว่าเป็นการทําอาหารที่มีความพิถีพิถันในการเลือกสรรเครื่อ งปรุงที่ใช้ในการปรุงอาหาร
ทั้งยังมีสีสันและความประณีตในการประกอบอาหารและการจัดแต่ง ซึ่งแตกต่างจากอาหารประจํา
ชาติอื่น ดังนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยอย่างแท้จริง ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มีความ
เหมาะสมต่ อ การนํ าไปผลิ ตเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ ใ ช้ ใ นการจัด จํ า หน่า ยมากที่ สุ ด โดยใช้ แ บบสอบถาม
ประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียดดังนี้
3.1 กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ ผลไม้ ส ด และผลผลิ ต เกษตรแปรรู ป จั ง หวั ด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบเค้กเพลินบานาน่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบที่ 4 จํานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากรูปแบบที่ 4 เป็นการบ่ง บอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของกล้วยมากที่สุด
สอดคล้องกับ วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2552) ศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ความสวยงามแตกต่ างกัน ออกไปจากรูป แบบเดิม โดยมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อนํ าไปใช้เ ป็น สิน ค้า เพื่ อ
จําหน่ายที่มีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความคิดจินตนาการ ล
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รูปแบบซองเค้ก เพลิน บานาน่า ผู้ เชี่ ยวชาญส่ว นใหญ่ เลื อกรูป แบบที่ 3 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม บ่งบอกถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ณรงค์ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ําผลไม้ กล่าวว่า องค์ประกอบของบรรจุ
ภัณฑ์ มีการออกแบบสี รูปทรง ฉลาก และวัสดุของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ยังเป็นตัวที่เราสามารถ
ใส่ข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคอีกด้วย ส่วนมากการสื่อสารทางบรรจุ ภัณฑ์จะมีการ
สื่อสารทางด้านคําพูดบนบรรจุภัณฑ์ สีสันที่สื่อออกไปถึงกลุ่มเปูาหมาย รูปทรงที่สามารถบ่งบอกถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ทําให้บรรจุภัณฑ์สามารถเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
เพราะมีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและต้องผสมผสานกับความเป็นศิลปะในการออกแบบที่โดน
ใจผู้บริโภคอีกด้วย
รูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบที่ 2 โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น มีความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุ
ภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราว ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มี ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
สอดคล้องกับ ณรงค์ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ (2555) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ําผลไม้ กล่าวว่า องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ มีการ
ออกแบบสี รูปทรง ฉลาก และวัสดุของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ยัง เป็นตัวที่เราสามารถใส่ข้อมูล
ต่างๆ ที่จะต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคอีกด้วย ส่วนมากการสื่อสารทางบรรจุ ภัณฑ์จะมีการสื่อสาร
ทางด้านคําพูดบนบรรจุภัณฑ์ สีสันที่สื่อออกไปถึง กลุ่มเปูาหมาย รูปทรงที่สามารถบ่งบอกถึงรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ทําให้บรรจุภัณฑ์สามารถเป็นได้ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพราะ
มีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและต้องผสมผสานกับความเป็นศิลปะในการออกแบบที่โดนใจ
ผู้บริโภคอีกด้วย
3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบ
ที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เนื่องจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์มี ความสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ณรงค์ศักดิ์ วดีศิริศักดิ์
(2555) ศึกษา เรื่องนวัตกรรมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุ
ภัณฑ์น้ําผลไม้ กล่าวว่า สิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง
กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกที่บรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้ นการออกแบบให้
เหมาะสมกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบที่สวยงาม จะช่วยเพิ่มความต้องการชื้อและความน่าเชื่อถือ
ให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตา และเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อได้
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4. ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน
20 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 โดยผู้วิจัยให้ความเห็นว่า งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน
ทั้ง 2 กลุ่ม สามารถนําความรู้ แนวคิดต่างๆ จากการอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้คน
ในชุ มชนตระหนั กอั ต ลั กษณ์ ข องชุ ม ชนมากขึ้ น ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บสิ่ ง ที่ มีอ ยู่ ภ ายในชุม ชนมากขึ้ น
สามารถนําวัตถุดิบที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด จากความร่วมมือร่วมใจ เสนอแนะ แสดง
ความคิ ด เห็ น และนํ า รู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้ างสรรค์ มาใช้ กับ การดํา เนิ น งานของกลุ่ มวิ สาหกิจ ชุ มชน ทํ าให้ เ กิ ดการพั ฒนาเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผลิต ภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้ นแบบ) สามารถเพิ่ม มูลค่าให้กั บผลิตภัณฑ์ มากขึ้น และลดต้นทุ น
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อีกทั้งผู้นําวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความสามารถใน
การขั บ เคลื่ อนกลุ่ ม วิสาหกิ จชุ ม ชนไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ได้ อย่ า งรวดเร็ ว มีก ารพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดู
งาน การเชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายทั้ง ในและนอกจังหวัด ทําให้มีแหล่ง วัตถุดิบ แหล่งความรู้
ขยายตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ไ ด้อย่างรวดเร็ว รงกับความ
ต้องการของผู้บริ โภค ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุม ชน สอดคล้องกั บ กษมาพร พวง
ประยงค์ และนพพร จันทร์นําชู (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ พัฒนากลุ่มไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการปรึกษาหารือ ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินงาน ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก มีการจัดการเงินทุนที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่องานและ
หน้าที่ของตน ปัจจัยผู้นําองค์กรมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน เอาใจใส่สมาชิกภายในกลุ่ม
ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้อยู่เสมอ มีการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไ ด้ ปัจจัยการสนับสนุนจาก
ภายนอก หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดูง าน การ
เชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด ทําให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาด
และช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น และสอดคล้องกับ ณัฐรดา วงษ์นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มีส่วนประกอบหลัก 3
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ส่วน ได้แก่ การจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
ทําให้สามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
ตอนที่.4 ผลการพัฒนา.(Development:.D2).ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน
(Evaluation: E)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) แห่งละ
10 คน ที่เป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรมการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Community of Practices) การสนทนากลุ่มของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง (Tryout Study) ในงานวิจัยฉบับนี้ มี 2
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จัง หวัดนครปฐมโดยผู้วิจัยกําหนดกรอบในการถอดบทเรียนไว้ 4
ประเด็นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุ มชน.3) เพื่อจัดทํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลการวิจัยพบว่า
1..องค์ ค วามรู ้ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การพั ฒ นา ศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิ จ สร้างสรรค์
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มมีองค์ความรู้
ที่ใกล้เคียงกันต่างกันแค่บริบทของพื้นที่และกระบวนการในการผลิตและจัดจําหน่าย ต่างประสบ
ปัญหาในเรื่อ งหลัก ๆ ได้แ ก่ สภาวะทางการตลาด การผลิต สิน ค้า ที่ต รงตามความต้อ งกา รของ
ผู้บ ริโ ภคที่ เปลี่ยนไป โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจจะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านยัง ไม่เพียงพอ ขาด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการะ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นรูปแบบการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ร ะ กอบก าร ตามแน วคิ ด เศร ษฐกิ จ สร้ า ง สร รค์ “Social.Creative
Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ที่ผู้สนใจสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการชุมชน สอดคล้องกับ จิรพร มหาอินทร์ และคณะ
(2554) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานและส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการ
ดําเนินงานการบริหารกลุ่มที่ไม่เป็นรูปแบบ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีวิทยากร หรือผู้เชี่ ยวชาญ
มาให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารงานภายในกลุ่ม ทําให้การดําเนินงานของกลุ่มขาดประสิทธิภาพ ไม่
เป็นระบบ และไม่มีการวางแผนในการดําเนินงาน มีปัญหาเกี่ยวกับด้านเงินทุน ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องใช้
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เงินทุนส่วนตัว จึงทําให้การดําเนินงานของกลุ่มเติบโตช้า และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน
กลุ่มนั้น ไม่มีการจัดการที่เป็นแบบแผน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่ม และความสําเร็จของกลุ่ม ใน
ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 กลุ่มมีศักยภาพ
หรือความสามารถที่เป็นคุณลักษณะสําคัญ ที่ส่ง ผลต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน ได้แก่ สภาวะความเป็นผู้นําของแต่ละกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับให้แก่สมาชิกทั้ง
ด้านวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ องค์ความรู้ และการพร้อมที่จะเปิดรับต่อสิ่งใหม่ เมื่อคิดว่าสิ่งนั้นจะ
ทําให้ศักยภาพของทางกลุ่มเพิ่มขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านผู้นํา สมาชิกในกลุ่มที่มีการแบ่งหน้าที่กัน
ต่างให้ความสนใจ และรับผิดชอบตลอดจนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ และมองไปในทิศทางเดียวกัน
และที่สําคัญสถาบันครอบครัวต่างให้การสนับสนุน เครือข่ายและทุนทางสังคมก็เป็นปัจจัยเสริมที่
ส่งผลอย่างยิ่งต่อทางกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ ภาครัฐ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปั จ จั ย ต่ า งๆ อาทิ ทุ น ความรู้ ทุ น ทรั พ ยากร ทุ น ภู มิ ปั ญ ญา ฯลฯ จนได้ ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่มี เอกลักษณ์โดดเด่น น่าค้นหา และสามารถตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้านของ
ผู้บริ โภค สอดคล้อ งกั บ กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จัน ทร์ นํา ชู (2556) ศึ กษาเรื่อ ง แนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยการจัดการวิสาหกิ จชุมชนที่ประสบความสํ าเร็จ พัฒนากลุ่มไปอย่า งค่อยเป็นค่อยไป มีการ
ปรึกษาหารือ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก มีการจัดการ
เงิ น ทุ น ที่ เ หมาะสม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานและหน้ า ที่ ข องตน ปั จ จั ย ผู้ นํ า องค์ ก รมี ค วามรู้
ความสามารถในการดําเนินงาน เอาใจใส่สมาชิกภายในกลุ่ม ปัจจัยภูมิปัญ ญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้อยู่เสมอ มีการศึกษากระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดูงาน การเชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายทั้งในและนอก
จังหวัด ทําให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น
3. รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model
(SCPD Integrated Model)”
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า การนําผลการสัง เคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
บริบทพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลเชิง คุณภาพและปริมาณ ซึ่ง จากผลการศึกษา
รวบรวมดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแนวคิด
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model
(SCPD Integrated Model)” ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) ทุนทางสังคม (S = Social Capital)2)
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 3) ศักยภาพเครือข่ายทางสัง คม (P =
Potential of social network) 4) กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายของผู้ที่สนใจนําไปปฏิบัติโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได้
มีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ นวัตกรรม
และการแบ่งปันสารสนเทศความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ และสามารถใช้รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ในการบรรลุเปูาประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนองต่อนโยบายทางการพัฒนาของประเทศ ได้มาซึ่ง
ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้า ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ณัฐรดา วงษ์นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การ
จัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ทําให้สามารถ
นํารูปแบบการจัดการความรู้ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน
4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัยในพื้นที่
ผลการประเมิ น ผลและถอดบทเรี ย น พบว่ า สิ่ ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วงแรกของการลงพื้นที่วิจัย กลุ่มผู้ประการ
ชุมชน ผู้นํา สมาชิก ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ เมื่อผู้วิจัยได้เข้า
ไปพบปะสนทนาด้วยหลายๆครั้ง จึงเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะ
เห็นได้จากเวลาที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practices) จะได้รับ
ความสนใจ จํานวนสมาชิกผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น จึงทําให้ได้บทเรียนแห่งการมีส่วนร่วมเกิดกระบวนการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม และเป็นการเพิ่มปัจจัยด้านทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนภูมิปัญญา ทั้งนี้แต่ละ
กลุ่มได้บทเรียนที่สําคัญในการต่อยอดปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีขึ้นซึ่งผู้วิจัยได้ทํา
การออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญ ในการสร้างงานวิ จัย หากสามารถตอบสนองการ
ทํางานจริง หรือผู้นําไปปฏิบัติสามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ไ ด้จะทําให้ง านวิจัยนี้
ทรงคุ ณ ค่ า มากขึ้ น และควรค่ า แก่ ก ารนํ า เสนอ เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ส นใจได้ ร่ ว มศึ ก ษาเรี ย นรู้ ต่ อ ไป
สอดคล้องกับ ครรชิต พุทธโกษา (2554) กล่าวว่า การสร้างเครือ ข่ายจะทําให้มีการติดต่อและการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือด้วยความสมัครใจ และทําให้เชื่อมโยง
คนที่มีรูปแบบแตกต่างกัน มีวิธีการทํางาน และภูมิหลัง ต่างกันเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
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ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจกั น มากขึ้ น นํ า ไปสู่ ก ารทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ ประโยชน์ ทุ ก ฝุ า ย โดยในการ
ดําเนินงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ไม่เฉพาะจะให้เกิดความเชื่อมโยงชุมชน และชุมชนด้วยกัน เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางพาณิชย์ กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังรวมถึงการเชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการเข้ากับชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการที่อยู่ในสาขาวิชาการต่างกันเข้ากันด้วยให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และความสมบูรณ์ของการพัฒนาชุมชนด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการมีผลโดยตรงกับการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นคนที่ต้องคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเติบโตได้
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อม มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยลั กษณะของผู้ป ระกอบการมีดั ง นี้ 1) ต้องเป็นนัก แสวงหาโอกาส จะต้ องเป็ น
ผู้ ม องเห็ น โอกาส และช่ อ งทางทางการค้ า ได้ ต ลอดเวลา แม้ จ ะตกอยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ
2) วิ เ คราะห์ ต ลาดและคู่ แ ข่ง โดยเริ่ มศึ ก ษาพฤติ ก รรม และความต้อ งการที่แ ท้จ ริ ง ของผู้ บ ริโ ภค
เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3) มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ มีการวางแผน กําหนดเปูาหมายในการผลิต วิธีการดําเนินงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยเทียบกับเปูาหมายที่วางไว้
2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อ
ปรั บโครงสร้า งการผลิ ตของประเทศด้ วยการเชื่อ มโยงธุร กิจ ภาคบริก าร ภาคการผลิ ต และภาค
การเกษตรเข้าด้วยกัน สร้างระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยเข้ากับ
องค์ค วามรู้ ที่ค รอบคลุม ทั้ งเทคโนโลยี นวัต กรรม และความคิ ดสร้า งสรรค์ ก่ อให้ เกิ ด การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น ทําให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ปัจจุบันมีเพียงกลุ่มวิสาหกิจชุม ชนจํานวนไม่มากที่
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะ
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมองข้าม และไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัว
ที่สามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
3. ปัจจุบันรัฐบาลมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน โดย
เน้นนโยบาย Digital Economy หรือเรียกว่า เศรษฐกิจดิจิตอล คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศ Digital Economy ถูกพัฒนามาจาก Knowledge Economy การ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน และ Creative Economy การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการผ่านทางนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ถ้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนํานโยบาย Digital Economy มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับการทํางานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ก็จะทําให้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง มีการ
พัฒนาด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ง่ายขึ้น
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ
ซึ่งทําให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ขาดความสร้างสรรค์ ขาดความสวยงาม ไม่ทันสมัย และไม่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บ ริโภค จากการสนทนากลุ่มวิส าหกิ จชุมชน เรื่องความต้องการในการพัฒนากลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาด้านการตลาด การศึกษาความ
ต้องการของตลาด การผลิต การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคมากที่ สุด ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุน โดยการจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และหาตลาดรองรับ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และเป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น
5. จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาที่สําคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ แรงงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ไปทํางานในเมืองมากขึ้น เพราะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการทํากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ทําให้ คนรุ่น ใหม่ไ ม่สนใจ และเลือกที่จะทํ างานโรงงาน อีก ทั้ง แรงงานที่ทําอยู่ปัจจุ บันเป็ น
ผู้สูงอายุ และไม่มีผู้สืบทอดการดําเนินงานต่อจากสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ทางกลุ่มควรเพิ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหลักแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์โดยผ่าน
เรื่องเล่า (Story Telling) เกี่ยวกับวัตถุดิบในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ทําให้แรงงาน
อยากกลับมาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น
6. สถาบัน ทางการศึก ษาในพื้น ที่ ควรสนับ สนุน การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ข องชุม ชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะกับคนในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน โดยการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ทําให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดําเนินงาน
ของกลุ่ม วิ สาหกิ จ ชุ มชน เพื่ อ สร้า งความเข้ มแข็ ง การพั ฒนาอาชี พ อย่า งเป็ นรู ป ธรรมให้กั บ กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีแนวคิดที่แปลกใหม่ ทันสมัย และความเจริญด้านเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น ทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการสร้างศักยภาพในการดําเนินงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ของตน

366
7. สถาบันทางการเงิน ควรให้การสนับสนุนเงินทุน อย่า งเพีย งพอกับ สมาชิก กลุ่ม ใน
การดําเนินการต่างๆ และออกตรวจเยี่ยมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานว่ามีความคืบหน้าหรือมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันถ่วง
ที
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุม ชน เนื่อ งจากเป็น หน่ วยงานหลั กที่ ดูแ ลรั บผิ ด ชอบในพื้ นที่ และสามารถให้ก ารสนับ สนุ นหรื อ
ส่งเสริมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนได้โดยตรงอย่างเหมาะสม
2. ควรจะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของกลุ่มวิสา
กิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆ ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อหาข้อเหมือน
และข้อแตกต่าง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
1. อาจารย์ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหางานวิจัย
2. อาจารย์ ดร.ลัดดา อ่่าสะอาด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสองภาษา
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหางานวิจัยและภาษา
3. อาจารย์ ดร.กุลวดี ใกล้ฝน นักวิเคราะห์ธุรกิจ SME
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหางานวิจัยและการประเมินผล
4. อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก่าแพงแสน
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหางานวิจัย
5. อาจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก อาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหางานวิจัย
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รายชื่อผู้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informmant)
แบบสอบถามชุดที่ 1 R1 และชุดที่ 2 R1
1. กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ
2

คุณศรีนวล ชังเก

3

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง

4

คุณจ่าเนียร ฉิมพระคุณ

5

คุณอ้วน พยุง

6

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ

7

คุณวรัญญา แววสวัสดิ์

8

คุณบรรเทิง คุ้มเจริญ

9

คุณพจนีย์ มาบขุนทด

10 คุณชลธิสา ปั้นสิน
11 คุณแตง อินทพันธ์
12 คุณค่าวี เชื้อสิงห์

ที่อยู่
108 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73110
159/410 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
92/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
75/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
15/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
159/411 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
88 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
88 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
88 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110

หมายเหตุ
ฝ่ายการเงินกลุ่มฯ
ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ
เลขานุการกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
ประธานกลุ่มฯ
ที่ปรึกษากลุ่มฯ
ส.อ.บ.ต.
ฝ่ายผลิตกลุ่มฯ
ฝ่ายผลิตกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ

387
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณสะอาด จึงสมานญาติ
2

คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี

3

คุณดวงสมร ปราการรัตน์

4

คุณธัญพิชชา จงนุช

5

คุณสุภาภรณ์ ศรีเหง่าข่า

6

คุณชลธิชา ศรีเปรม

7

คุณประกอบ จงนุช

8

คุณธนพัฒน์ สิกขมาน

9

คุณอดุลย์ ตะราษี

10 คุณกัลยา จึงสมานญาติ

ที่อยู่
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
64/21 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม 73120
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
50/6 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
9/16 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
75/3 ม.7 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
25/159 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000
104/17 ม.5 ต.ถนนยาด อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
25/157 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000

หมายเหตุ
ประธานกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ
ฝ่ายแคชเชียร์กลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
รองประธานกลุ่มฯ
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รายชื่อผู้สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
แบบสอบถามชุดที่ 3 R1
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ
2

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง

3

คุณบรรเทิง คุ้มเจริญ

4

คุณอ้วน พยุง

5

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ

ที่อยู่
108 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73110
76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
15/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
75/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

หมายเหตุ
ฝ่ายการเงินกลุ่มฯ
เลขานุการกลุ่มฯ
ส.อ.บ.ต.
กรรมการกลุ่มฯ
ประธานกลุ่มฯ
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณจุฑามาศ โกฏแสง
2

คุณปพิชญา ศรียง

3

คุณชญาดา ศรีสวัสดิ์

4

คุณสะอาด จึงสมานญาติ

5

คุณดวงสมร ปราการรัตน์

6

คุณธัญพิชชา จงนุช

ที่อยู่
88/231 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
999/19 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
64/21 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม 73120
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

หมายเหตุ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
ประธานกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐิจสร้างสรรค์
แบบสอบถามชุดที่ 4 D1
ที่
ชื่อ – สกุล
คุณสมบัติ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา - รองศาสตราจารย์ประจ่าสาขาวิชาพัฒนาศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ปริญญาโท-เอก
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อ่านวยการศูนย์นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ แห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (TuMaterial Innovation and Packaging
Technology Center: TU-Mep)
3 ดร. นนทวัฒน์ สุขผล
- นั ก วิ ช าการ ผู้ บ ริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ อาจารย์
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห ลัก สู ต รบริ ห ารธุร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์
- รองผู้อ่านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารออมสิน
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
4 ดร.กุลวดี ใกล้ฝน
- นักวิชาการอิสระ
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ SME
5 ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว
- นักวิ ชาการ ประธานหลักสู ตรสาขาการตลาด
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ วิ ท ย า เ ข ต
ก่าแพงแสน
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รายชื่อผู้ทาการทดสอบเครื่องมือแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
Pre-test & Post-test (แบบสอบถามชุดที่ 5 D1)
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
1
คุณจริยา
แสนเดช
ผู้เข้าร่วมการอบรม
2
คุณจารุพันธ์
บุณณบุตต์
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3
คุณสุชาญ
สุขหงส์
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
4
คุณฐนวุฒิ
สุขหงส์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
5
คุณรินชัย
สรัสสีแดง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”
6
คุณวันเพ็ญ
นรารอด
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
7
คุณพนารัตน์
สระทองโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
คุณวิชัย
สระทองโดย
วิทยาเขตก่าแพงแสน
9
คุณพัลลภ
จรัสฤทธิ์
วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา
10 คุณวาสนา
ธารชูธนู
โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์
11 คุณสมพร
ผู้มีจรรยา
จังหวัดนครปฐม
12 คุณศิขริน
ถวินระวัติ
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รายชื่อผู้อบรม ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม และแบบประเมินผล
การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
แบบสอบถามชุดที่ 5 D1 และชุดที่ 6 D1
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณดวงสมร ปราการรัตน์
2 คุณสะอาด จึงสมานญาติ
3 คุณชญาดา ศรีสวัสดิ์
4 คุณปพิชญา ศรียง
5 คุณจักรกฤษณ์ จิติราช
6 คุณเศรษฐี จิติราช
7 คุณบุษบา บุดดา
8 คุณจุฑามาศ โกฏแสง
9 คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี
10 คุณธัญพิชชา จงนุช
11 คุณประกอบ จงนุช
12 คุณสุภาภรณ์ ศรีเหง่าข่า

ที่อยู่
64/21 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม 73120
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
999/19 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
72/66 ม. ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
88/231 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
103 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
50/6 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000

หมายเหตุ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
ฝ่ายบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
ฝ่ายแคชเชียร์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปั้นค่าหอม
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ที่
ชื่อ - สกุล
13 คุณชลธิชา ศรีเปรม
14 คุณพจนีย์ มาบขุนทด

ที่อยู่
9/16 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000
159/411 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

15 คุณชลธิสา ปั้นสิน

50/1 ม.11 ต.นครชุม อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี

16 คุณแตง อินทพันธ์

88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

17 คุณศรีนวล ชังเก

88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

18 คุณวรัญญา แววสวัสดิ์

88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

19 คุณจ่าเนียร ฉิมพระคุณ

92/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

20 คุณกฤษฎา พุทธกุลอนันต์ 75/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110
21 คุณอ้วน พยุง

75/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

22 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง

76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110

หมายเหตุ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์
ฝ่ายผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป
ฝ่ายผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป
ฝ่ายผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป
ฝ่ายบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป
ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป
กรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป
กรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป
เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป
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ที่
ชื่อ - สกุล
23 คุณเพชรวรรณ ไพรรักษ์
บุญ

ที่อยู่
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

24 คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ

88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110

หมายเหตุ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
แบบสอบถามชุดที่ 7 D1
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง

หมายเหตุ
เลขานุการกลุ่มฯ

2

ที่ปรึกษาลุ่มฯ

3
4
5
6
7
8

ที่อยู่
76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
คุณวรัญญา แววสวัสดิ์
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ
108 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110
คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
คุณอ้วน พยุง
75/1 ม.4 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
คุณจ่าเนียร ฉิมพระคุณ
92/1 ม.4 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
คุณศรีนวล ชังเก
159/410 ม.6 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
คุณเพชรวรรณ ไพรรักษ์บุญ 88/1 ม.4 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ฝ่ายการเงินกลุ่มฯ
ประธานกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
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ที่
ชื่อ - สกุล
9 คุณแตง อินทพันธ์
10 คุณชลธิสา ปั้นสิน

ที่อยู่
88/1 ม.4 ต.คลองใหม่
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
50/1 ม.11 ต.นครชุม อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี

หมายเหตุ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 คุณชญาดา ศรีสวัสดิ์
2

คุณจุฑามาศ โกฏแสง

3

คุณสะอาด จึงสมานญาติ

4

คุณปพิชญา ศรียง

5

คุณธัญพิชชา จงนุช

6

คุณดวงสมร ปราการรัตน์

7

คุณกัลยา จึงสมานญาติ

8

คุณเศรษฐี จิติราช

9

คุณบุษบา บุดดา

10 คุณจักรกฤษณ์ จิติราช

ที่อยู่
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
88/231 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
999/19 ม.5 ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
64/21 ม.3 ต.บางกระเบา
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
25/157 ม.2 ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
72/66 ม. ต.บางแขม อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

หมายเหตุ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
ประธานกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ
กรรมการกลุ่มฯ
รองประธานกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
สมาชิกกลุ่มฯ
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ผู้ตอบแบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Product Testing)
แบบสอบถามชุดที่ 8 R2
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เค้กเพลินบานาน่า
400 คน
(เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ด
รสกล้วย)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
400 คน
รายชื่อการสัมภาษณ์ผู้บริโภคการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing)
แบบสอบถามชุดที่ 9 R2
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ชื่อ - สกุล
คุณพันธุ์เทพ เล้าอรุณ

ที่อยู่
142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณภัณฑิรา มงคลจุฑา 3/72 ต่าบลก่าแพงแสน
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณวาสนา หัตถกิจ
24 หมู่ 5 ต่าบลบ้านเลือก
อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
คุณกานต์ธิดา เล้าอรุณ 142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณญานิศา ประดิษฐ์บุญ 14/2 หอพักหญิงกนกวรรณ (2713)
ซอยทรงพล 3 ต่าบลสนามจันทร์
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คุณอังควรา เวียรศีลป์ 1 หอพักหญิงนิยมไทย ต่าบลสนาม
จันทร์ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คุณชัญญา นาถศิริบ่ารุง 98/1 ถนนกุมภิล ต่าบลห้วยจระเข้
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คุณอารยา สอดสุข
193/2 หมู่ 1 ต่าบลธรรมศาลา
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์
อาชีพ
089-4137026 ธุรกิจส่วนตัว
081-7223161 ราชการ
080-6582828 พนักงานมหาวิทยาลัย
092-5521095 นักศึกษา
098-6607349 นักศึกษา

083-0061993 นักศึกษา
084-5697372 ค้าขาย
095-1636290 พนักงานขาย
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ชื่อ - สกุล
คุณปวัสตา กลิ่นเพ็ง
คุณนวรัตน์ บ่ารุงกิจ
คุณเบญจมาศ คงขวัญ
คุณกีธตรี สมหวาน

ที่อยู่
177/3 - 4 หมู่ 1 ต่าบลปะตง
อ่าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
29/2 หมู่ 1 ต่าบลตรอกนอง
อ่าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
18/1 หมู่ 6 ต่าบลสองพี่น้อง
อ่าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
16/1 ต่าบลจันทนิมิต อ่าเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์
อาชีพ
085-4355966 นักเรียน
098-5083002 นักเรียน
090-9910429 นักเรียน
080-0912220 นักเรียน

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ชื่อ - สกุล
คุณพันธุ์เทพ เล้าอรุณ

ที่อยู่
142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณภัณฑิรา มงคลจุฑา 3/72 ต่าบลก่าแพงแสน
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณวาสนา หัตถกิจ
24 หมู่ 5 ต่าบลบ้านเลือก
อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
คุณกานต์ธิดา เล้าอรุณ 142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คุณญานิศา ประดิษฐ์บุญ 14/2 หอพักหญิงกนกวรรณ (2713)
ซอยทรงพล 3 ต่าบลสนามจันทร์
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คุณอังควรา เวียรศีลป์ 1 หอพักหญิงนิยมไทย ต่าบลสนาม
จันทร์ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คุณชัญญา นาถศิริบ่ารุง 98/1 ถนนกุมภิล ต่าบลห้วยจระเข้
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
คุณอารยา สอดสุข
193/2 หมู่ 1 ต่าบลธรรมศาลา
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์
อาชีพ
089-4137026 ธุรกิจส่วนตัว
081-7223161 ราชการ
080-6582828 พนักงานมหาวิทยาลัย
092-5521095 นักศึกษา
098-6607349 นักศึกษา

083-0061993 นักศึกษา
084-5697372 ค้าขาย
095-1636290 พนักงานขาย
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ชื่อ - สกุล
คุณปวัสตา กลิ่นเพ็ง
คุณนวรัตน์ บ่ารุงกิจ
คุณเบญจมาศ คงขวัญ
คุณกีธตรี สมหวาน

ที่อยู่
177/3 - 4 หมู่ 1 ต่าบลปะตง
อ่าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
29/2 หมู่ 1 ต่าบลตรอกนอง
อ่าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
18/1 หมู่ 6 ต่าบลสองพี่น้อง
อ่าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
16/1 ต่าบลจันทนิมิต อ่าเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์
อาชีพ
085-4355966 นักเรียน
098-5083002 นักเรียน
090-9910429 นักเรียน
080-0912220 นักเรียน

รายชื่อสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คุณวันดี
คุณบรรเทิง
คุณพิทักษ์
คุณชัยพฤกษ์
คุณวิไลย
คุณศรีนวล
คุณวรนุช
คุณบุญล้อม
คุณอ้วน
คุณบุญช่วย
คุณจ่าเนียร
คุณวิรัน
คุณคณิต
คุณวรรณภา
คุณสมคิด
คุณเกาศัลย์
คุณชลธิชา

ชื่อ - สกุล
ไพรรักษ์บญ
ุ
คุ้มเจริญ
ศุภก่าเนิด
ปรางทอง
จันทร์สฤษดิ์ชัย
ชังเก
ลีลาสิริวิลาศ
ไพรรักษ์บญ
ุ
พยุง
ชังเก
ฉิมพระคุณ
ธรรมาภรณ์พิลาศ
โฆษิตวัฒนฤกษ์
ไพรรักษ์บญ
ุ
ศุภก่าเนิด
แก้วยิ่งยง
จิรปฐมชัย

หมายเหตุ
ประธานกลุ่มฯ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
เลขานุการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายขาย
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

คุณส่าราญ
คุณวนิดา
คุณวริศฌา
คุณปณิตา
คุณจ่าปา
คุณชัยวัฒน์
คุณฝนทิพย์
คุณวรรณยศ
คุณอดุลย์
คุณพฤติพงศ์
คุณณฐพร
คุณอารยะ
คุณอัญญาภรณ์
คุณขวัญเนตร
คุณรับขวัญ
คุณสภัทร์พร
คุณธีรวิทย์
คุณนัทดิกร
คุณสว่าง
คุณอิ่มใจ
คุณบุญชู
คุณนาตยา
คุณสามารถ
คุณสุพจน์
คุณกาญจนา
คุณมณี
คุณจรัญ
คุณสมเจตน์
คุณวิภา

ชื่อ - สกุล
ไพรรักษ์บญ
ุ
ไพรรักษ์บญ
ุ
ชังเก
ชังเก
น้อยพิทักษ์
รัตนประทีปพร
วรัญญูรัตนะ
บุญเพิ่ม
สาลิฟา
พัวศิริ
กล้าหาญ
สวัสดิชัย
สวัสดิชัย
ธรรมาภรณ์พิลาศ
ธรรมาภรณ์พิลาศ
ธรรมาภรณ์พิลาศ
ธรรมาภรณ์พิลาศ
ศรีพันธ์
หมวดเพชร
เกิดเจริญ
พุมสงวน
พุมสงวน
ปรางทอง
กิจบ่ารุง
จินดาเย็น
สุขรักษา
แพดิษฐ์
ปรางทอง
อินค้า

หมายเหตุ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ลาดับที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

คุณสุดสาคร
คุณปราชญ์
คุณประยงค์
คุณทวีป
คุณนวรัตน์
คุณสมัย
คุณวิวัฒน์
คุณสมเกียรติ
คุณเกษร
คุณจิรา
คุณส่าราญ
คุณส่ารวย
คุณไสว
คุณอุดม
คุณสมศักดิ์
คุณกฤษฎา
คุณธนภรณ์
คุณวรรลภ
คุณอรณีย์
คุณอนุชสรา
คุณนพมาศ
คุณรุ่งนภา
คุณจารุวรรณ
คุณสุชาติ
คุณยุพิน
คุณฉัตรชัย
คุณสมนึก
คุณสุมาลี
คุณสุนันท์

ชื่อ - สกุล
ปรางทอง
พยุง
กลิ่นถนอม
ไพรบุญรักษ์
คุ้มเจริญ
พยุง
ฉิมพระคุณ
คุ้มเจริญ
คุ้มเจริญ
มรกตจินดา
คุ้มเจริญ
คุ้มเจริญ
ทองวงศ์ญาติ
พยุง
หร่ายมณี
มณีจินดา
พลบัติ
พิมพ์วงษ์วาลย์
ศรีรัตน์
พยุง
คุ้มเจริญ
อินค้า
กลิ่นถนอม
กิจเจริญ
กลิ่นถนอม
ศรีจันทร์
ศรีจันทร์
พงษ์อภัย
อินค้า

หมายเหตุ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ลาดับที่
76 คุณส่านอง
77 คุณรัตนพร
78 คุณแสงเดือน

ชื่อ - สกุล
ปรางทอง
ปานเจริญ
บุญปรีชา

หมายเหตุ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

รายชื่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คุณสะอาด
คุณกัลยา
คุณพงศ์พัฒน์
คุณสมศักดิ์
คุณธัญพิชชา
คุณอดุลย์
คุณธนพัฒน์
คุณบุษบา
คุณชญาดา
คุณจุฑามาศ
คุณพิชยา
คุณสมพร
คุณวารินทร์
คุณสมศรี
คุณพีรพงษ์
คุณผดุง
คุณเอี่ยมซิม
คุณธนชัย
คุณแสงดาว
คุณสมศรี
คุณเสาวภา
คุณประไพพรรณ

ชื่อ - สกุล
จึงสมานญาติ
จึงสมานญาติ
จึงสมานญาติ
แก้วเกตุศรี
จงนุช
ตะราษี
สิกขมาน
บุดดา
ศรีสวัสดิ์
โกฏแสง
จึงสมานญาติ
ไทยอ่อน
ยดไกรศรี
ถิรนันทนาการ
ลอยฟู
โอชาพงศ์
แซ่สิ
จรสมนต์
โชติกะมงคล
พลชัย
ยอดไกรศรี
อนุสนธิ์พรเพิ่ม

หมายเหตุ
ประธานกลุ่มฯ
รองประธานกลุ่มฯ
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ลาดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

คุณเกษร
คุณอุษา
คุณรัตนา
คุณอุดม
คุณทอง
คุณวรรณ
คุณนุชจรี
คุณพัชรา
คุณพัชรา
คุณไพโรจน์
คุณดุษฎี
คุณสายฝน
คุณกัลยา
คุณสุนีย์
คุณอรวรรณ
คุณกาหลง
คุณเหว่า
คุณทับทิม
คุณสอิ้ง
คุณอุไร
คุณสมหมาย
คุณสุวิมล
คุณวันวิสา
คุณคะนีงนิจ
คุณรุ่งโรจน์
คุณมนัญญา
คุณปริญญษ

ชื่อ - สกุล
ศรีสรรพางค์
พิรุฬศิริ
อัตโชติ
จันทร์เพ็ญงาม
ค่าป้าย
ธนะศร
ลอยฟุ
มูลสิงห์
เทียมสุวรรณ
ธีรวัฒนะสุข
ธีรวัฒนะสุข
ลิมปสันติเจริญ
เที่ยวมาพบสุข
อนุกูลศักดิ์
อ่อนตะวัน
พรมดี
ไทยอ่อน
น้อยทา
สุกกล่่า
วงศ์สถิต
แก่นสวาท
แซ่จิว
แก่นสวาท
อัครภิธางกูล
อัครภิธางกูล
อัครภิธางกูล
อัครภิธางกูล

หมายเหตุ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย

404

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (ชุดที่ 1 R1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แนวทางการสั มภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัม ภาษณ์ กลุ่มผู้ รู้ (Key Information)
จ่านวน 10 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บริบทและสภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงจากกลุ่ม
ผู้รู้
ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน .........................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
1. ชื่อ ............................................................... นามสกุล.......................................................................
2. เพศ .................................................................. 3. อายุ ............................................................... ปี
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ตรอก/ซอย ............................. ถนน .........................
แขวง/ต่าบล .................................. เขต/อ่าเภอ ................................. จังหวัด .................................
5. การศึกษา......................................................... สาขา .......................................................................
6. อาชีพหลัก ................................................... อาชีพเสริม..................................................................
7. ต่าแหน่ง/ความรับผิดชอบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน..............................................................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลประวัติความเป็นมาบริบท สภาพทั่วไป และผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
8. ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

9. เริ่มก่อตั้ง .................................................. ปัจจุบันประกอบกิจการมาแล้ว .................................. ปี
สมาชิกแรกเริ่ม ......................................... ปัจจุบันมีสมาชิกจ่านวน ........................................... คน
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10. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกี่ชนิด
1. ………………………………………………..…………. 2. ……………………….…………………………………..………….
3. ………………………………………………..…………. 4. ……………………….…………………………………..………….
5. ………………………………………………..…………. 6. ……………………….…………………………………..………….
11. วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

12. แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตอยู่ที่ไหน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

13. กระบวนการในการผลิต มีอะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... .....

14. ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มียอดจ่าหน่ายและเป็นที่นิยมสูงสุด
.....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. ......
.....................................................................................................................................................................................................................

15. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการปรับปรุงและพัฒนาบ้างหรือไม่
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

16. ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

17. ท่านคิดว่าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดเด่นอะไร จนท่าให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

18. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีที่ไหนบ้าง และมีช่องทางการจัดจ่าหน่ายอย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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19. หน่วยงานของภาครัฐมีส่วนร่วมช่วยพัฒนากลุ่มอย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

20. ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆให้กับสมาชิกบ้างหรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

21. ทางกลุ่มมีการปรับปรุงรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อของสินค้าบ้างหรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

22. ใครเป็นผู้แนะน่าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และจัดจ่าหน่ายสินค้าของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

23. สินค้าในปัจจุบันได้มีการรองรับคุณภาพจากหน่วยงานใดบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

24. ท่านคิดว่าเหตุผลใด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

25. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านใน 1 - 2 ปีนี้ อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (ชุดที่ 2 R1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง ใช้เป็นแนวทางในการสังเกต ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บ
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

รูปแบบการสังเกต

รายละเอียด
- การพูดคุย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
การสนทนากลุ่ม
- สัมพันธภาพระหว่างการสนทนา
- ความรู้สึก ความประทับใจ
- ความร่วมมือในการเข้าร่วม
การมีส่วนร่วม
- การแสดงความคิดเห็น
- ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
รูปแบบผลิตภัณฑ์
- ความรู้สึก ความประทับใจที่ได้สัมผัส
- ส่วนประสมทางการตลาด
- ภาพรวมของการด่าเนินงาน พัฒนาศักยภาพ
ภาพรวมการด่าเนินงาน ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ผลการสังเกต
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) (ชุดที่ 3 R1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แนวทางการสั มภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัม ภาษณ์ กลุ่มผู้ รู้ (Key Information)
จ่านวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับ ในการศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่าเร็จในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน
ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ....................................................................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
1. ชื่อ ....................................................... นามสกุล.............................................................................
2. เพศ .............................................................. 3. อายุ ................................................................... ปี
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ....... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...........................
แขวง/ต่าบล ................................ เขต/อ่าเภอ ................................ จังหวัด ....................................
5. การศึกษา....................................................... สาขา .........................................................................
6. อาชีพหลัก ..................................................... อาชีพเสริม.................................................................
7. ต่าแหน่ง/ความรับผิดชอบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน..............................................................................
ตอนที่ 2 สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจ
8. สภาพปัจจุบันในการด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

9. ท่านมีวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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10. การด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

11. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ท่าให้เกิดความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

12. ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการการสนับสนุนทางด้านใดบ้าง และจากหน่วยงานใด
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

13. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ในงานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชุดที่ 4 D1)
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่าน เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่
ผู้วิจัยได้ท่าการพัฒนาขึ้น
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในลักษณะข้อค่าถามจ่านวน 85 ข้อ
โปรดศึ ก ษารู ป แบบที่ แ นบมาด้ ว ยกั บ เอกสารฉบั บ นี้ แล้ ว อ่ า นข้ อ ค่ า ถาม และโปรดท่ า
เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของท่านและข้อเสนอแนะ
อื่นๆที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อและอ่านอย่างละเอียด ค่าตอบของท่านจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักการ:
วัตถุประสงค์:

เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อวิจัยและพัฒนาการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ

องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Model” (SCPD
Model)
1. ทุนทางสังคม ( S = Social Capital )
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( C = Creative Marketing)
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network)
4. กระบวนการพัฒนา ( D = Development Procedure)
เงื่อนไขของการใช้โมเดล “Social Creative Potential Development Model”
(SCPD Model) ที่ได้นี้เป็นเพียงแบบจ่าลอง ซึ่งต้องน่าไปปรับใช้กับแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

412
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่่ากว่า 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
1.3 สถานภาพ  โสด
 แต่งงานแล้ว
 หม้าย/หย่า/แยกทางกันอยู่
1.4 ระยะเวลาในการท่างาน
 1 - 5 ปี  6 – 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
1.5 การศึกษา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นและสรุปเป็นรูปแบบ “Social Creative Potential Development
Model” (SCPD Model)
แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้
1. ทุนทางสังคม
(S = Social Capital)
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์
(C = Creative Marketing)
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network)
4. กระบวนการพัฒนา
(D = Development Procedure)
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
1. ทุนทางสังคม ( S = Social Capital )
1.1 คนในชุมชนมีคุณภาพ ความดี ความ
เสียสละ
1.2 ผู้น่ามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาชุมชน
1.3 ผู้น่าและคนในชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อ
การพัฒนา
1.4 สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆในชุมชน
มีความเข้มแข็ง

มากที่สุด
(5)

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

413
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
มากที่สุด
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
(5)
1.5 มีการสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
ในชุมชนน่ามาซึ่งความส่าเร็จในการ
พัฒนาชุมชน
1.6 การน่าภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลับมาใช้ใน
การพัฒนา การต่อยอดทรัพยากรที่อยู่ใน
ชุมชน
1.7 การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน
1.8 การส่งเสริม และสนับสนุน ปราชญ์
ชาวบ้าน
1.9 มีการผสมผสานความรู้เดิม กับความรู้ใหม่
1.10 มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม
ร่วมกัน
1.11 มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน
1.12 สมาชิกมีความสนใจในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน
1.13 สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การ
จัดสรรทรัพยากรชุมชน
1.14 การให้ความส่าคัญวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
1.15 ทุกคนมีความสนใจในการประกอบ
สัมมาอาชีพส่วนรวม
1.16 มีการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ชุมชน
1.17 การสร้างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ชุมชน

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
มากที่สุด
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
(5)
1.18 ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( C = Creative Marketing)
1.19 การให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมชุมชน
1.20 น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
1.21 มีการน่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิ
ปัญญาสากล
2.1 การผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
2.2 มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น
2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์
2.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยใช้
ความรู้ทางการตลาด
2.5 การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้
2.6 การผลิตสินค้าโดยค่านึงถึงผู้บริโภค
2.7มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความ
แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
2.8 มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชน
2.9 การออกแบบช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์
2.10 มีการน่าเสนอเรื่องราว ความคิดร่วม
ยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

415
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
มากที่สุด
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
(5)
2.11 มีการพัฒนาประเภท รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
2.12 การแสดงข้อมูล สรรพคุณ
คุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์
2.13 มีตราสินค้า ที่มีความทันสมัย
เหมาะสม
2.14 มีการแสดงเครื่องหมาย รับรอง
คุณภาพ มาตรฐาน
2.15 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้
ทันสมัยกับความต้องการของตลาด
2.16 การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
ที่เป็นจริง
2.17 จัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.18 จัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
2.19 สินค้ามีความพร้อมส่าหรับการจัด
จ่าหน่ายตลอดเวลา
2.20 มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ส่าหรับผลิตภัณฑ์
2.21 สถานที่จัดจ่าหน่ายมีความสะดวกต่อ
การซื้อหาของผู้บริโภค
2.22 มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าใหม่
2.23 มีการจัดสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง
2.24 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ
2.25 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
มากที่สุด
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
(5)
2.26 มีการให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network)
3.1 มีความเข้าใจขอบเขต ความสามารถทั้ง
ภายในและภายนอก
3.2 ดึงศักยภาพเครือข่ายทั้งภายใน และ
ภายนอกในการพัฒนาองค์กร และชุมชน
3.3 เครือข่ายอื่นๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรชุมชน
3.4 มีกระบวนการ กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม
3.5 ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ส่งผล
ต่อความส่าเร็จในองค์กรชุมชน
3.6 ทราบถึงวัตถุประสงค์การท่างานของ
เครือข่ายทางสังคม
3.7 มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานอื่นๆ
3.8 การจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
3.9 เครือข่ายมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ชุมชน
3.10 มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วม
เครือข่ายทางสังคม
3.11 การให้ความร่วมมือและการเปิดรับ
ร่วมกัน
3.12 การสร้างความสามัคคีของสมาชิกทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรชุมชน

น้อยที่สุด
(1)

417
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
มากที่สุด
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
(5)
3.13 เครือข่ายมีขวัญและก่าใจ เจตนารมณ์
ร่วมกัน
3.14 มีการส่งเสริมด้านทรัพยากรระหว่าง
เครือข่าย
3.15 การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
3.16 การก่าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อแสดง
เป้าหมายในอนาคต
3.17 การเตรียมความพร้อมในการแสวงหา
เครือข่ายใหม่ๆอยู่เสมอ
3.18 การเปิดรับ การสนับสนุนด้านต่างๆ
จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก
4. กระบวนการพัฒนา ( D = Development Procedure)
4.1 มีการศึกษาบริบท พื้นที่ของชุมชน
4.2 การส่ารวจทุนทางสังคม และทรัพยากร
ชุมชน
4.3 สร้างจิตส่านึกในการพัฒนาชุมชน
4.4 ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท่างานส่วนรวม
4.5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ท่างานร่วมกัน
4.6 มีตัวแทนชุมชน แกนน่าในการร่วม
วางแผน พัฒนากลุ่มองค์กร
4.7 มีการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝน
ทักษะในด้านต่างๆ
4.8 การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจชุมชน

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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มากที่สุด
ผู้ประกอบการชุมชนฯ
(5)
4.8 การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจชุมชน
4.9 การพัฒนาความรู้ในสิ่งที่ชุมชนให้ความ
สนใจ
4.10 การพัฒนาความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
4.11 การน่าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.12 มีการวางแผนด่าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.13 มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความ
ต้องการของชุมชน
4.14 น่าข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อจ่ากัดพิจารณา
ร่วมกัน เพื่อจัดหาแนวทางแก้ไข
4.15 ท่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความสนใจ
ของชุมชนและตลาด
4.16 ท่าการทดสอบตลาดและการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์
4.17 จัดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ลด
ต้นทุน
4.18 การสร้างคุณภาพ มาตรฐาน การ
รับรองจากหน่วยงานต่างๆ
4.19 การเตรียมความพร้อมในการออกสู่
ตลาดของผลิตภัณฑ์
4.20 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ต่างๆ ทั้งกระบวนการ

ระดับความเหมาะสม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ผู้ประเมินความรู้ล่าดับที่ .........................
คะแนนที่ได้..............................................

แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pre-test & Post-test (ชุดที่ 5 D1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
คาชี้แจง กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงบนค่าตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องมากที่สุด
ท่านมีระยะเวลาในการทดสอบ 20 นาที
ตอนที่ 1 ข้อมูลค่าถามในการวัดความรู้ จ่านวน 20 ข้อ
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึงอะไร
ก. การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากความสามารถและทุนของท้องถิ่นในการผลิตสินค้า
ข. การสั่งสมความรู้ของปัจเจกบุคคล
ค. แนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตให้ตนเอง
ง. ศิลปะทางด้านความคิดในการประกอบธุรกิจ
2. จากคากล่าวที่ว่า “การเพิ่มคุณค่าจึงไม่ใช่การเพิ่มราคา” ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
ก. ถูกต้อง เพราะผู้ผลิตจะจ่าหน่ายในราคาเดิมไม่ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นก็ตาม
ข. ถูกต้อง เพราะสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ท่าให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะการเพิ่มคุณค่าย่อมต้องใช้ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
3. ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
ก. เป็นนโยบายระดับชาติในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ข. เป็นการส่งเสริมการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า
ค. เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ง. ถูกทุกข้อ
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4. ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ควรเพิ่มเติมการพัฒนาต่อยอดในด้านใด
ก. ด้านต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ
ข. ด้านองค์ความรู้ ความช่านาญในการผลิตสินค้า
ค. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
ง. ด้านงานแสดงสินค้า และการจัดจ่าหน่าย
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ (Knowledge)
ข. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
ค. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานการใช้การศึกษา (Education)
ง. การด่าเนินการผลักดันเรื่องการลดต้นทุนการผลิต (Cost reduction)
6. หากกล่าวว่า “ผู้ประกอบการชุมชนมีส่วนช่วยในการยกระดับความสามรถทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี” ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร
ก. เห็นด้วย เนื่องจากชุมชนเป็นรากฐานที่ส่าคัญของระบบเศรษฐกิจ หากชุมชนอยู่ได้ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศจะมีความสามารถที่โดดเด่น
ข. เห็นด้วย เนื่องจากแต่ละชุมชนมีทุนทางสังคมที่แตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งส่าคัญที่ภาครัฐต่าง
ให้การสนับสนุน
ค. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภาคธุรกิจของผู้ประกอบการชุมชนยังมีขนาดเล็กมาก จึงไม่สามารถ
ยกระดับเศรษฐกิจประเทศได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ข. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ค. การลอกเลียนแบบ
ง. ผู้น่าเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชน
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8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุน
วัฒนธรรม
ก. มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา และความหลากหลายทางชีวภาพ
ข. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้า
ค. เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ง. การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์
9. เราสามารถนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ได้หรือไม่ เพราะอะไร
ก. ได้ เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจและสร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา
ข. ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ
ค. ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นการให้ความส่าคัญกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
ง. ไม่ได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละพื้นที่
10. องค์กรอิสระใดที่ไม่ได้ปฏิบัติทาหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ค. ส่านักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้
ง. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
11. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและมีความแปลกใหม่ควรคานึงถึงสิ่งใดเป็นสาคัญ
ก. ค่านึงความต้องการของตลาดโลก
ข. ค่านึงความต้องการของผู้บริโภค
ค. ค่านึงถึงต้นทุนในการผลิต
ง. ค่านึงถึงความต้องการของผู้ผลิต
12. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ก. เพื่อเพิ่มยอดขายและก่าไรขององค์กร
ข. เพื่อประหยัดพื้นที่ให้การจัดเก็บสินค้า
ค. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
ง. เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
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13. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันตกต้องปรับเปลี่ยน
ทิศทางการดาเนินกลยุทธการแข่งขันของกิจการไปในทิศทางใด
ก. กลยุทธ์ความได้เปรียบจากปัจจัยการผลิต
ข. กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการแข่งขันในระดับอาเซียน
ค. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ง. กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดที่แตกต่าง
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11)
มีการด่าเนินการผลักดันเรื่องใดเป็นส่าคัญ
ก. การพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ข. การเพิ่มราคาสินค้าของสินค้า
ค. การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม
ง. การพัฒนารูปแบบของการจัดจ่าหน่ายสินค้าและบริการ
15. การขยายฐานบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ และเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ
อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลอย่างไร
ก. ส่งผลให้มีการใช้ศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์
ข. ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของเถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ค. ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติของการผลิตสินค้าใหม่ๆ
ง. ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
16. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการของใคร
ก. ตนเองและครอบครัว
ข. ภาครัฐบาล
ค. ภาคเศรษฐกิจและประชาชน
ง. องค์กรเอกชน
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17. ข้อใดเป็นเงื่อนไขสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์
ข. กลไกในการด่าเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ค. การขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ การพัฒนา ความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative entrepreneurs)
ง. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
18. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการจัดและพัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พืน้ ที่
สร้างสรรค์งาน รวมทั้งสร้างเมืองสร้างสรรค์
ก. เพื่อเพื่อให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยน
ให้กับนักคิดอย่างสร้างสรรค์
ข. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน ติดตามผล และก่าหนดนโยบายการพัฒนา
ค. เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ (Creative economy and creative society) ให้
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้
ง. เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
19. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ควรให้ความสาคัญกับสิ่งใด
ก. รูปลักษณะและประโยชน์ใช้สอย
ข. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตราสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ข้อมูลต่างๆ
ค. สีสันที่น่าดึงดูดและความต้องการของตลาด
ง. ถูกทุกข้อ
20. ขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสอดคล้องกับ
ข้อใด
ก. เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์
ข. เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สื่อสาร และคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภาคการ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ค. เป็นการให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์
ง. เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม
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แบบประเมินผลการอบรม (ชุดที่ 6 D1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
คาชี้แจง กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ  ต่่ากว่า 20 ปี
 21 - 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 - 60 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. การศึกษา  ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 ไม่ได้เข้าเรียนหนังสือ
4. สถานภาพ  โสด
 แต่งงานแล้ว
 หม้าย/หย่า/แยก
5. ผู้เข้าร่วมอบรมมีสถานะเป็น
 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 ผู้น่าท้องถิ่น
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ความคิดเห็น
มากที่สุด
1. วันเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
2. สถานที่ในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
3. สิ่งอ่านวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ
4. อาหารและเครื่องดื่ม
5. วิทยากรผู้ให้ความรู้
วิทยากรท่านที่ 1 ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
วิทยากรท่านที่ 2 คุณสุจิตรา พัดชื่น
วิทยากรท่านที่ 3 ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง
6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม)
7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม)
8. ท่านสามารถน่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
10. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการเข้า
อบรมโครงการนี้

มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
ศุภชัย เหมือนโพธิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (ชุดที่ 7 D1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง ใช้เป็นแนวทางในการสังเกต ในขณะที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บ
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

รูปแบบการสังเกต

รายละเอียด
- การพูดคุย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
การสนทนากลุ่ม
- สัมพันธภาพระหว่างการสนทนา
- ความรู้สึก ความประทับใจ
- ความร่วมมือในการเข้าร่วม
การมีส่วนร่วม
- การแสดงความคิดเห็น
- ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
รูปแบบผลิตภัณฑ์
- ความรู้สึก ความประทับใจที่ได้สัมผัส
- ส่วนประสมทางการตลาด
- ภาพรวมของการด่าเนินงาน พัฒนาศักยภาพ
ภาพรวมการด่าเนินงาน ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ผลการสังเกต
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ล่าดับที่........ / 400 ชุด

แบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์(Product Testing) ผลิตภัณฑ์ เค้กเพลินบานาน่า (ชุดที่ 8 R2)
“เค้กกล้วยหอมทองผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย”
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส่าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ่านวน
400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่่ากว่า 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
1.3 การศึกษา  ต่่ากว่าปริญญาตรี  ก่าลังศึกษาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 รายได้ต่อเดือน
 ต่่ากว่า 5,000 บาท/เดือน  5,000 - 10,000 บาท/เดือน
 10,001 - 15,000 บาท/เดือน  15,000 - 20,000 บาท/เดือน
 สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
1.5 อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 รับจ้าง/ลูกจ้าง
 ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.1 ท่านรู้จัก เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย หรือไม่
 รู้จัก
 ไม่รู้จัก
2.2 ท่านเคยรับประทาน เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย หรือไม่
 เคยรับประทาน
 ไม่เคยรับประทาน
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.1 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะปรากฏของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.2 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกลิ่นของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.3 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรสชาติของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.4 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.5 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณสุทธิของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ.....................................................................................................................................
3.6 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.7 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความชอบโดยรวมของ “เค้กเพลินบานาน่า”
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
ด้านราคา (Price)
3.8 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า”ในปริมาณสุทธิ 30 กรัม จ่าหน่ายในราคา 18 บาท มีความ
เหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ .................................................
3.9 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรมีราคาในระดับใด
 12 – 15 บาท
 15 - 18 บาท
 18 บาทขึ้นไป
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.10 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกชื้อได้ง่าย (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
 ร้านกาแฟ/ร้านขนม
 ร้านขายของฝาก  ตามแผง BTS, BRT
 ร้านสะดวกซื้อ 7-11
 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต
 โรงเรียน/สถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................
3.11 ท่านคิดว่าหาก “เค้กเพลินบานาน่า” ขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานที่สาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ ..................................................
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
3.12 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การโฆษณา (Advertising) การให้ข้อมูลในการจูงใจ ตอกย้่าตราสินค้า
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การลด แลก แจก แถม กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
 การประชาสัมพันธ์ (Public relations) การสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติต่อสินค้า
 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การใช้พนักงานขาย
 การตลาดเหตุการณ์พิเศษ (Event Marketing) การจัดกิจกรรม เพื่อท่าการส่งเสริมการขาย
3.13 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ใช้รูปแบบการน่าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/
ต่านาน มีความน่าสนใจหรือไม่
 น่าสนใจ
 ไม่น่าสนใจ เหตุผลประกอบ ...................................................
3.14 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ใช้สโลแกนในการโฆษณา “อร่อยอย่าง เพลิน เพลิน” มีความ
น่าสนใจหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ ..................................................
3.15 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” มีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย ท่าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่
 น่าสนใจ
 ไม่น่าสนใจ เหตุผลประกอบ ..................................................
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ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
4.1 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” จะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างไร
5

4

3

2

1

ยอมรับอย่างแน่นอน

ไม่ยอมรับอย่างแน่นอน

4.2 ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ “เค้กเพลินบานาน่า” อย่างไร
5
ซื้ออย่างแน่นอน

4

3

2

1
ไม่ซื้ออย่างแน่นอน

ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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ล่าดับที่........ / 400 ชุด

แบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์(Product Testing) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง (ชุดที่ 8 R2)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส่าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ่านวน
400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ
 ต่่ากว่า 20 ปี
 21 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 - 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
1.3 การศึกษา  ต่่ากว่าปริญญาตรี  ก่าลังศึกษาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 รายได้ต่อเดือน
 ต่่ากว่า 5,000 บาท/เดือน  5,000 - 10,000 บาท/เดือน
 10,001 - 15,000 บาท/เดือน  15,000 - 20,000 บาท/เดือน
 สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
1.5 อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 รับจ้าง/ลูกจ้าง
 ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2.1 ท่านรู้จัก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง หรือไม่
 รู้จัก
 ไม่รู้จัก
2.2 ท่านเคยรับประทาน ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง หรือไม่
 เคยรับประทาน
 ไม่เคยรับประทาน
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
3.1 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะปรากฏของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .....................................................................................................................................
3.2 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกลิ่นของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.3 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรสชาติของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.4 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.5 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณสุทธิของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.6 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
3.7 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความชอบโดยรวมของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
 ชอบมากที่สุด  ชอบ  เฉยๆ  ไม่ชอบ  ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ....................................................................................................................................
ด้านราคา (Price)
3.8 ท่านคิดว่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ในปริมาณสุทธิ 40 กรัม จ่าหน่ายในราคา 39 บาท มีความ
เหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ ................................................
3.9 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ควรมีราคาในระดับใด
 21 - 30
 31 – 40
 40 บาทขึ้นไป
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.10 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกชื้อได้ง่าย (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
 ร้านกาแฟ/ร้านขนม
 ร้านขายของฝาก  ตามแผง BTS, BRT
 ร้านสะดวกซื้อ 7-11
 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต
 โรงเรียน/สถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................
3.11 ท่านคิดว่าหาก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานที่สาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ ................................................
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
3.12 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การโฆษณา (Advertising) การให้ข้อมูลในการจูงใจ ตอกย้่าตราสินค้า
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การลด แลก แจก แถม กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
 การประชาสัมพันธ์ (Public relations) การสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติต่อสินค้า
 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การใช้พนักงานขาย
 การตลาดเหตุการณ์พิเศษ (Event Marketing) การจัดกิจกรรม เพื่อท่าการส่งเสริมการขาย
3.13 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ใช้รูปแบบการน่าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/
ต่านาน มีความน่าสนใจหรือไม่
 น่าสนใจ
 ไม่น่าสนใจ เหตุผลประกอบ ................................................
3.14 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ใช้สโลแกนในการโฆษณา “กรอบ อร่อย ใช่เลย”มีความ
น่าสนใจหรือไม่
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ ................................................
3.15 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ใช้ในการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกาย
ท่าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่
 น่าสนใจ
 ไม่น่าสนใจ เหตุผลประกอบ ................................................
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ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
4.1 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ตรา ใช่เลย จะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างไร
5

4

3

2

1

ยอมรับอย่างแน่นอน

ไม่ยอมรับอย่างแน่นอน

4.2 ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ตรา ใช่เลย อย่างไร
5
ซื้ออย่างแน่นอน

4

3

2

1
ไม่ซื้ออย่างแน่นอน

ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) (ชุดที่ 9 R2)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริโภค จ่านวน 10 คน เพื่อเก็บ
ข้อมู ลการทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ส ร้า งสรรค์ (ต้ นแบบ) (Product Testing) กับ กลุ่ มลู กค้ า
เป้า หมาย โดยศึ กษาความคิด เห็น ของกลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมายที่ มีต่อ ผลิต ภัณฑ์ ราคา ช่อ ง
ทางการจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน่าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
ชื่อผลิตภัณฑ์ .......................................................................................................................................
ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน .................................................................................................
กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 อายุ ………. ปี
1.3 การศึกษา  ต่่ากว่าปริญญาตรี
 ก่าลังศึกษาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 รายได้ต่อเดือน
 ต่่ากว่า 5,000 บาท/เดือน  5,000 - 10,000 บาท/เดือน
 10,001 - 15,000 บาท/เดือน  15,000 - 20,000 บาท/เดือน
 สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน
1.5 อาชีพ
 นักเรียน/นักศึกษา
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัทเอกชน
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
 รับจ้าง/ลูกจ้าง
 ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน
 อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
2.1 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.2 เมื่อท่านเห็น........................................แล้
วท่านรู้สึกอย่างไร
ผลิตภัณฑ์
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.3 อะไรที่ท่าให้ท่านตัดสินใจซื้อ........................................
ผลิตภัณฑ์
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.4 เมื่อท่านได้รับประทาน........................................ท่
านมีความคิดเห็นอย่างไร
ผลิตภัณฑ์
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.5 ท่านคิดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณหรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.6 ท่านคิดว่าควรตั้งราคาที่เท่าใด จึงจะมีความเหมาะสมที่สุด
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ผลิตภัณฑ์
2.7 ท่านคิดว่า........................................นี
้ควรมีสถานที่ในการจัดจ่าหน่ายใดบ้าง

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

2.8 ท่านคิดว่าควรท่าการส่งเสริมการตลาดอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ผลิตภัณฑ์
2.9 ท่านคิดว่า........................................นี
้ ควรปรับปรุงแก้ไข (เร่งด่วนที่สุด) ในด้านใดใน
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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ผลิตภัณฑ์
2.10 ท่านคิดว่า........................................นี
้ จะประสบความส่าเร็จในการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
หรือไม่ อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ (ชุดที่ 10 R2)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมต่อการน่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ่าหน่ายมากที่สุด
แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบของเค้กเพลินบานาน่า
ตอนที่ 3 แบบประเมินรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
ตอนที่ 4 แบบประเมินรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
ตอนที่ 5 ค่าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าชี้แจง: กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
1.1 ชื่อ - นามสกุล..................................................................................................................................
1.2 ระดับการศึกษา................................................................................................................................
1.3 ความเชี่ยวชาญเฉพาะ......................................................................................................................
1.4 อาชีพ...............................................................................................................................................
1.5 สถานที่ท่างาน.................................................................................................................................
1.6 ต่าแหน่งทางวิชาการ.......................................................................................................................
1.7 ต่าแหน่งอื่นๆ..................................................................................................................................

440
ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบของเค้กเพลินบานาน่า
ค่าชี้ แจง: กรุ ณาท่ าเครื่ องหมาย  ลงในช่อ ง  หน้ารู ปแบบเค้ กเพลิน บานาน่าที่ ท่า นคิ ดว่ า
เหมาะสมมากที่สุดเพียงรูปแบบเดียว
 แบบที่ 1

7.5 ซม.

เค้กเพลินบานาน่า
 แบบที่ 2
7.5 ซม.

3 ซม.

ความกว้าง 7.5 ซม.
ความยาว 7.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.

 แบบที่ 3

8 ซม.
4.5 ซม.

3 ซม.

ความกว้าง 8 ซม.
ความยาว 4.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.

 แบบที่ 4

7.5 ซม.
7.5 ซม.

ความกว้าง 7.5 ซม. 3 ซม.
ความยาว 7.5 ซม.
ความสูง 3 ซม.

 แบบที่ 5

9 ซม.

3.5 ซม.

ความกว้าง 9 ซม.
ความยาว 3.5 ซม. 3 ซม.
ความสูง 3 ซม.

 แบบที่ 6
9 ซม.
1.8 ซม.

ความกว้าง 3.5 ซม.
ความหนา 1.8 ซม.
ความสูง 3.5 ซม.

3.5 ซม.
3.5 ซม.

ความกว้าง 3.5 ซม.
ความหนา 9 ซม.
ความสูง 3.5 ซม.

3.5 ซม.
3.5 ซม.

ตอนที่ 3 แบบประเมินรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
ค่าชี้แจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนประเมินที่ท่านเห็นว่ามีเหมาะสมตามความเป็น
จริงที่สุดโดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าน้่าหนัก 5

หมายถึง

มากที่สุด

ค่าน้่าหนัก 4
ค่าน้่าหนัก 3

หมายถึง
หมายถึง

มาก
ปานกลาง

ค่าน้่าหนัก 2

หมายถึง

น้อย

ค่าน้่าหนัก 1

หมายถึง

น้อยที่สุด

441
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 1

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

442
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 2

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

443
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 3

13 ซม.

6.5 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

444
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 4

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว13 ซม.

6.5 ซม.

445
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 5

13 ซม.

ความกว้าง 6.5 ซม.
ความยาว 13 ซม.

6.5 ซม.

446
ตอนที่ 4 แบบประเมินรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า
ค่าชี้แจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนประเมินที่ท่านเห็นว่ามีเหมาะสมตามความเป็น
จริงที่สุด
โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าน้่าหนัก 5 หมายถึง
มากที่สุด
ค่าน้่าหนัก 4 หมายถึง
มาก
ค่าน้่าหนัก 3 หมายถึง
ปานกลาง
ค่าน้่าหนัก 2 หมายถึง
น้อย
ค่าน้่าหนัก 1 หมายถึง
น้อยที่สุด

447
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 1

4 ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.

22 ซม.

448
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 2

4 ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.

22 ซม.

449
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 3

4 ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.

22 ซม.

450
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 4

4 ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.

22 ซม.

451
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 5

4 ซม.

13.5 ซม.

ความกว้าง 22 ซม.
ความยาว 13.5 ซม.
ความหนา 4 ซม.

22 ซม.

452
ตอนที่ 5 คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

453

แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้เชี่ยวชาญ (ชุดที่ 10 R2)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมต่อการน่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ่าหน่ายมากที่สุด
แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
ตอนที่ 3 ค่าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าชี้แจง: กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
1.1 ชื่อ - นามสกุล...............................................................................................................................
1.2 ระดับการศึกษา.............................................................................................................................
1.3 ความเชี่ยวชาญเฉพาะ......................................................................................................................
1.4 อาชีพ..............................................................................................................................................
1.5 สถานที่ท่างาน..................................................................................................................................
1.6 ต่าแหน่งทางวิชาการ..................................................................................................................
1.7 ต่าแหน่งอื่นๆ...............................................................................................................................

454
ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
ค่าชี้แจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนประเมินที่ท่านเห็นว่ามีเหมาะสมตามความเป็น
จริงที่สุด โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าน้่าหนัก 5 หมายถึง

มากที่สุด

ค่าน้่าหนัก 4
ค่าน้่าหนัก 3

หมายถึง
หมายถึง

มาก
ปานกลาง

ค่าน้่าหนัก 2

หมายถึง

น้อย

ค่าน้่าหนัก 1

หมายถึง

น้อยที่สุด

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 1

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

20.5 ซม.

455
หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 2

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

20.5 ซม.
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หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 3

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

20.5 ซม.
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หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 4

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

20.5 ซม.
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หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน
บรรจุภัณฑ์

ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์

ความสมบูรณ์
เนื้อหาบน
บรรจุภัณฑ์

ความชัดเจน
ของสี ภาพ
และตัวหนังสือ

ความเหมาะสม ความเหมาะสม
ของขนาด
ของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์
การบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

แบบที่ 5

27.5 ซม.

ความกว้าง 20.5 ซม.
ความยาว 27.5 ซม.

20.5 ซม.
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ตอนที่ 3 คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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แบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาชี้แจง กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ความคิดเห็น

1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถ
น่ามาปรับใช้ในการด่าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความ
ร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา
พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) ได้

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

หมายเหตุ
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5. การน่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
พัฒนา ต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
7. สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็น ให้เกิดผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความ
สนใจ ให้ความร่วมมือ ที่อยากจะ
พัฒนาชุมชน เพื่อความส่าเร็จของ
ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน
9. การจัดอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่ได้มา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
10. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่
เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สามารถน่าความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดแก่กลุ่มของตนได้
11. ความสามารถในการบริหาร
จัดการของผู้น่าวิสาหกิจชุมชน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

หมายเหตุ
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12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความ
ตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
13. การน่ารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มาประยุกต์ใช้ ท่าให้เกิดผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้อย่างมี
คุณภาพ
14. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้
15. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ)สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
16. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้
17. การแสดงข้อมูล สรรพคุณ
คุณประโยชน์ บนผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ผู้บริโภคให้
ความสนใจ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้
18. ความร่วมมือของเครือข่าย
ต่างๆ ส่งผลต่อความส่าเร็จในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

หมายเหตุ
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มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

หมายเหตุ

19. ผู้ประกอบการมีศักยภาพใน
การด่าเนินงาน ท่าให้ส่งผลต่อ
ความส่าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
20. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้ สามารถ
น่าไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประเภทอื่นๆ
ก่อให้เกิดความสามารถทางการ
แข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ศุภชัย เหมือนโพธิ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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กรอบแนวทางการถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
3. รูปแบบ “Social Creative Potential Development Model (SCPD Model)”
4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัย
- การมีส่วนร่วมของชุมชน
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสนทนากลุ่มย่อย
- การน่าไปปฏิบัติ ความสอดคล้องในเชิงนโยบายของภาครัฐ

465

ภาคผนวก ง
คู่มือ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

466
องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
ในการก่าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เกิดจากการน่าผลการสัง เคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน บริบทพื้นที่ และความต้องการของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การทบทวน
วรรณกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง งานวัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจาก
ผลการศึกษารวบรวมดังกล่าว จึงท่าให้สามารถก่าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้
รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)” ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยได้แก่ 1) ทุนทางสังคม (S = Social Capital) 2)
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 3) ศักยภาพเครือข่ายทางสัง คม (P =
Potential of social network) 4) กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure)
หลักการ เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ ที่ สามารถน่ า ไปใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก พื้ น ที่เ ป้ า หมาย และเกิ ด ผลลั พธ์ ต อบสนองต่ อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในบริบทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทั้ง นี้รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Model (SCPD Integrated Model)” เป็นเพียงแบบจ่าลอง ซึ่งสามารถน่าไปปรับ
ใช้ กับ แต่ ละพื้น ที่เ ป้า หมาย เพื่อ การพั ฒนาศั กยภาพผู้ ประกอบการชุ มชน ตามแนวคิด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาการสร้ า งรู ป แบบการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

467

ภาพที่ 43 รูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)
องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยใช้รู ปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated
Model” (SCPD Integrated Model)
1. ทุนทางสังคม
(S = Social Capital)
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์
(C = Creative Marketing)
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม
(P = Potential of social network)
4. กระบวนการพัฒนา
(D = Development Procedure)
คานิยาม
ทุนทางสังคม(Social Capital)
ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นวิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็น
ชุม ชนมีร ะเบี ยบ กฎเกณฑ์ ท่า ให้ ค นในชุ มชนอยู่ รวมกัน เป็ นชุ ม ชน และเป็น เครื อข่ ายทางสัง คม
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544:.20) ทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติใหม่ในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชน
อันประกอบด้วย เรื่องของค่านิยม ความเอื้ออาทรต่อกัน รวมทั้งเรื่องของสติปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนที่
สมควรน่าออกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม (อัมมาร สยามวาลา, 2544: 40) โดยมีองค์ประกอบ
หลักของทุนทางสังคมมี 4 องค์ประกอบ ที่มีบทบาทและลักษณะการยึดโยงให้เกิดเป็นทุนทางสังคม
ได้แก่ 1) คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ 2) สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดัน
ให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชน/สัง คมท่าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 3) วัฒนธรรม
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เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสัง คมนั้นๆ 4) องค์ความรู้ ประกอบด้วย
ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ นและความรู้ที่ เกิดขึ้นใหม่ เพื่ อตอบสนองเป้าหมายหรื อความต้องการของชุมชนได้
(ส่านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) เป็นกระบวนการทางการผลิตใหม่เพื่อ
สร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันเปลี่ยนแปลงแนวคิดการตลาดให้สร้างสรรค์มาก
ขึ้น โดยต้องค่านึงถึง Functional (ประโยชน์ใช้สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพทางอารมณ์) ไป
พร้อมๆ กัน (กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2557) อีกทั้งเป็นการน่าเอาความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์
เพื่ อ ท่า การตลาดหรื อ สร้ า งกลยุท ธ์ ทางการตลาดที่ มี ความแปลกใหม่ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ปัจ จุ บัน ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีความจ่าเป็นและมีความส่าคัญ มากกับสัง คมยุคปัจจุบั น จะเห็นได้ว่า มีสินค้า
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมาย เพราะการตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง (สุทธิชัย
ปัญญโรจน์, 2556)
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (Potential of social network)
เครือข่ายทางสังคม เป็น ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจก
บุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย มีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่า งๆ เช่ น กิ จ กรรม การสื่ อ สาร ความร่ ว มมื อ การพึ่ ง พาอาศั ย การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ซึ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย น่ามาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้
การท่างานที่มีประสิทธิภาพ ท่าให้เกิดศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (พระมหาสุทิตย์อาภากโร, 2547:
6) ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม เกิดได้จากความร่วมมือกัน ความสามัคคีของเครือข่าย มียุทธศาสตร์
ระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
และมีระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการด่าเนินงานของเครือข่าย
(สนธยา พลศรี, 2550: 265)
กระบวนการพัฒนา (Development Procedure)
การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท่าให้เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนก่าหนด
ทิศทางไว้ล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีสองส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ การเปลี่ยนแปลงทั้ง ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งจะต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นเท่านั้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2532) การพัฒนา
เป็นการท่าให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่ง ต่างๆ การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่
เดิม หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็ได้
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คู่ มื อ ประกอบการใช้ รู ป แบบ “Social Creative Potential Development
Integrated Model (SCPD Integrated Model)” เพื่อน่าไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ผ่านการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
น่ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ได้อย่างแท้จริง
ข้อจากัด เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึ่งมีการคัดเลือกพื้นที่ส่าหรับใช้ในการทดลองรูปแบบกรณีศึกษาทดลอง ในพื้นที่
จัง หวัดนครปฐม ทั้งนี้การยกตัวอย่าง หรือการก่าหนดกระบวนการต่างๆ จะใช้ภายใต้บ ริบทการ
พัฒนาของจังหวัดนครปฐม ซึ่งการออกแบบรูปแบบฯ ผู้วิจัยได้จัดท่าขึ้นเพื่อให้ผู้ที่น่าไปใช้สามารถ
น่าไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง
การนาไปใช้การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภายใต้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD
Integrated Model)” จะเป็นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของ
แต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้มียุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้การ
วิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ที่
3 การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ส่านัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ได้ท่าการออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ในเล่มคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย อภิธานคาศัพท์ ซึ่งจะให้ค่าจ่ากัดความของศัพท์แต่
ละค่า เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกิดความเข้าใจในความหมายที่ตรงกัน
ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มฯ
วิธีการใช้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model
(SCPD Integrated Model)” ผู้วิจัยได้ก่าหนดแผนงานกระบวนการที่ประกอบไปด้วยระบบและ
กลไก ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ผู้ ส่ ง มอบ (Supplier) ปั จ จั ย น่ า เข้ า (Input) ขั้ น ตอนการด่ า เนิ น งาน
(Process) ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายผู้วิจัยได้
ท่าการแบ่งแผนภาพกระบวนการท่างานออกเป็น 1 กระบวนหลัก และ 6 กระบวนการย่อย ซึ่งจะ
สามารถน่ามาบูรณาการการท่างานในกระบวนการหลัก ได้แก่
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กระบวนการหลัก : กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กระบวนการย่อยที่ 1 กระบวนการศึกษาบริบทพื้นที่และทุนทางสังคม
กระบวนการย่อยที่ 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis
กระบวนการย่อยที่ 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้
กระบวนการย่อยที่ 4 กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
กระบวนการย่อยที่ 5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing)
กระบวนการย่อยที่ 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด
ทั้งนี้ในแต่ละกระบวนการจะมีค่าอธิบายภายใต้แผนภาพกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 44 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการหลักที่ 1
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คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการหลักที่ 1 ที่มีกระบวนการย่อย 6 กระบวนการเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้กระบวนการหลักที่ 1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการ มีความรู้ความ
เข้าใจและน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นแนวทางที่เป็นระบบดังนี้
หน่วยงานผู้เกี่ ยวข้อง ผู้ด่า เนินการท่าการสรรหาแต่ง ตั้ง คณะท่างานพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด่าเนินการรวบรวม ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ หนังสือ
ต่ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรวมเรียกว่า ปัจจัยน่าเข้า (Input) ที่
ได้รับการส่งมอบ (Supplier) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เพื่ อเข้าสู่ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม
ส่าหรับขั้นนี้ในกระบวนการหลัก สามารถน่าผลผลิตจากกระบวนการย่อยที่ 1-1 ผลการศึกษาบริบท
พื้นที่และทุนทางสังคม และกระบวนการย่อยที่ 1-2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก (SWOT Analysis) เป็นปัจจัยน่าเข้า (Input) ที่ได้รับการส่งมอบ (Supplier) กระบวน
การย่อยที่ 1-1 และ 1-2 ตามล่าดับ เข้าสู่ขั้นที่ 2 ขั้นด่าเนินการ ส่าหรับขั้นนี้ในกระบวนการหลัก
สามารถน่าผลผลิตจากกระบวนการย่อยที่ 1-3 ผลการจัดอบรมให้ความรู้ กระบวนการย่อยที่ 1-4
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการมีส่ วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และกระบวนการย่อยที่
1-5 รายงานผลการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) เป็นปัจจัย
น่าเข้า (Input) ที่ได้รับการส่งมอบ (Supplier) กระบวนการย่อยที่ 1-3 1-4 และ 1-5 ตามล่าดับ ให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจพิจารณาความเหมะสม หากเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ขั้นที่ 3 ขั้นออกสู่ตลาด ส่าหรับขั้นนี้ในกระบวนการหลัก สามารถน่าผลผลิตจาก
กระบวนการย่อยที่ 1-6 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบ เป็นปัจจัยน่าเข้า (Input) ที่ได้รับการส่ง
มอบ (Supplier) ทั้งนี้เมื่อกระบวนการด่าเนินการมาแล้วเสร็จทั้ง 3 ขั้นข้างต้น หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ด่าเนินการ เข้าสู่ขั้นที่ 4 การตรวจสอบและประมวลผล รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ปรับปรุงรูปแบบให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการสามารถน่าไป
ปฏิบัติโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถท่าซ้่าได้ มีการประเมินผลอย่างสม่่าเสมอเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศความรู้ แก่ผู้
ที่สนใจ และสามารถใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated
Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน

473
ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนองต่อนโยบายทางการพัฒนาของประเทศ ได้มาซึ่ งผู้ประกอบการชุมชน
กลุ่ มวิ สาหกิ จชุ ม ชนที่ ศัก ยภาพ มี ความรู้ ความสามารถในการผลิ ตสิ น ค้า ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
ทั้งนี้ กระบวนหลั กที่ 1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบการชุมชน ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะสามารถสร้างผลผลิต (Output) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าสู่ความคาดหวัง ที่ก่อเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ของผู้ประกอบการ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ฯลฯ
กระบวนการต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการย่อยทั้ง หมด 6 กระบวนการที่น่าผลผลิ ต
(Output) ในแต่ละกระบวนการมาเป็นปัจจัยน่าเข้า (Input) ผู้ที่ท่าการศึกษา ผู้สนใจจะเห็นได้ว่า
ผู้วิจัยได้เขียนให้เห็นถึงการบูรณาการผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนที่มีความเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงกันในมิติ
ต่างๆ ซึ่งผู้ที่ท่าการศึกษา ผู้สนใจ จะได้เรียนรู้จากกระบวนการย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

474

ภาพที่ 45 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยที่ 1-1
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คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการย่อยที่ 1-1 กระบวนการศึกษาพื้นที่และทุนทางสังคม เป็นองค์ประกอบของ
กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาบริบทพื้นที่และทุนทาง
สังคมที่น่าไปใช้กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง นี้
กระบวนการย่ อ ยที่ 1-1 กระบวนการศึ ก ษาพื้ น ที่ แ ละทุ น ทางสั ง คม จั ด ท่ า ขึ้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทาง
ที่เป็นระบบ ดังนี้
การศึกษา รวบรวม จ่าแนก ปัจจัยน่าเข้า ในการศึกษาบริบทพื้นที่และทุนทางสัง คม
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้อมูลทุติ ยภูมิ (Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล ข้อมู ลบริบทพื้นที่ ข้อ มูลชุมชน ข้อมู ล
ผู้ประกอบการ ข้อมูล กลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้ง ปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นรวมเรียกว่า
ปัจ จั ยน่ า เข้า (Input) ที่ ได้ รั บการส่ง มอบ (Supplier) จากหน่ ว ยงานและแหล่ ง ข้อ มู ลต่ า งๆ อาทิ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รัฐบาล จังหวัด เทศบาล อ่าเภอ องค์การบริหารส่วนต่าบล องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หน่วยงานผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้น่า
ชุมชน สมาชิกกลุ่มฯ รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลและสารสนเทศ
ต่างๆ ให้คณะท่างานพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล ได้มาซึ่งรายงานผลการศึกษาบริบทพื้นที่และ
ทุนทางสังคม
ทั้งนี้กระบวนย่อยที่ 1-1 กระบวนการศึกษาพื้นที่และทุนทางสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ ผลการศึกษาบริบทพื้นที่และทุนทาง
สังคมที่สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป
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ภาพที่ 46 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยที่ 1-2
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คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการย่อยที่ 1-2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis เป็น
องค์ประกอบของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน ตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ) เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่น่าไปเป็นข้อมูลส่าคัญในการวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนศักยภาพการท่างานของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ทั้งนี้ กระบวนการ
ย่อยที่ 1-2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทาง
ที่เป็นระบบ ดังนี้
การศึกษา รวบรวม การจ่าแนกปัจจัยน่าเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษารวบรวมข้อมูลที่ส่าคัญ (ปัจจัยน่าเข้า Input) ซึ่งแบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมภายในของผู้ประกอบการฯ และสภาพแวดล้อมภายนอกของผู้ประกอบการ
สภาพแวดล้อมภายในของผู้ประกอบการฯ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด่า เนิ นการภายในของผู้ ป ระกอบการ เป็ นสภาพแวดล้ อ มที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถควบคุ ม หรื อ
เปลี่ ย นแปลงได้ อาทิ ข้ อ มู ล ที่ ส่ า คั ญ ภายในกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ผู้ น่ า การบริ ห ารจั ด การ วั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต สินค้า การตลาด การเงิน และงบประมาณ เป็นต้น
สภาพแวดล้อมภายนอกของผู้ประกอบการฯ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินงานภายนอกของผู้ประกอบการ เป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีผลต่อการด่าเนินงานของธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผู้ประกอบการจึง
ต้องให้ความสนใจ ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ ข้อมูลนโยบายของรัฐบาล
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ข้อมูลบริบทพื้นที่
ข้อมูลชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลปัจจัยน่าเข้า (Input) ดังกล่าวมาข้างต้นที่ได้รับการส่งมอบ (Supplier)
จากกระบวนการย่ อยที่ 1-1 กระบวนการศึ กษาพื้ นที่ และทุ นทางสัง คม สื่อ ต่า งๆ โทรทัศ น์ วิท ยุ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยใช้
เครื่อ งมือ ตามหลั กวิ ช าการ ได้ แก่ การวิ เ คราะห์ ปัจ จัย ภายใน ใช้ เครื่ องมือ ห่ วงโซ่ คุ ณค่ า ( Value
Chain) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี (PEST) เครื่องมือแรงกดดัน 5 ประการทางธุรกิจ (Five Force Model) น่ามาซึ่งผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ให้คณะท่างานพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้มา
ซึ่งรายงานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ทั้งนี้กระบวนการย่อยที่ 1-2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis
ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป
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ภาพที่ 47 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยที่ 1-3
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คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการย่ อ ยที่ 1-3 กระบวนการจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของ
กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุม ชน ตามแนวคิด เศรษฐกิ จสร้า งสรรค์ ) เพื่อ เป็ นกรอบแนวทางในการศึ กษาท่า ให้ ผู้เ ข้ ารั บการ
ฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและความช่านาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่น่าไปใช้กับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กระบวนการย่อยที่ 1-3
กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทางที่เป็นระบบ ดังนี้
การศึกษา รวบรวม จุดอ่อน จุดบกพร่อง และความต้องการด้านความรู้ของกลุ่มฯ ใน
กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้นั้น หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษาศึกษาข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เพื่อค้นหาความต้องการการจ่าเป็น จากนั้นน่าข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ และท่าการ
ออกแบบการจัดอบรม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1) การจัดอบรมให้ความรู้ Training
2) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน On the Job Training ซึ่งผู้ด่าเนินการต้องค่านึงถึงบริบทแวดล้อม
ต่างๆในการพัฒนาของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการฯวัตถุประสงค์ ของแต่ละหัวข้อ เนื้อหาสาระหรือแนว
การอบรม วิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงล่าดับหัวข้อที่ควรจะเป็น ตลอดจนการก่าหนดลักษณะ
ของวิทยากรผู้ด่าเนินการฝึกอบรม เรื่องใดควรจัดอบรมแบบให้ความรู้ เรื่องใดควรใช้การฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน ให้คณะท่างานพิจารณาเห็นชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ ท่าการ
เรียนเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ในแต่ละหัวข้อที่ผู้ด่าเนินการก่าหนดร่วมกับทางกลุ่มผู้ประกอบการ
ทั้ง นี้ ในกระบวนการจัด อบรมให้ค วามรู้นั้ นจะสามารถวัด ผลลัพธ์ ไ ด้ ก่ อนเข้า สู่ก ารให้ค วามรู้ ของ
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ นั้น ผู้ด่าเนินการจัดการอบรมต้องท่าการประเมินผลก่อนจัดอบรม Pretest
และประเมินผลหลังการจัดอบรม Posttest เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งการจัดท่ารายงานผลการจัดอบรมให้
ความรู้
ทั้ ง นี้ ก ระบวนย่ อ ยที่ 1-3 กระบวนการจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการมีความรู้
ความสามารถ ที่จะน่าไปใช้ประโยชน์ส่าหรับกลุ่มผู้ประกอบการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงาน
น่าไปใช้ต่อไป
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ภาพที่ 48 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยที่ 1-4
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คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการย่ อ ยที่ 1-4 กระบวนการวางแผน และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์
(ต้ น แบบ) เป็ น องค์ ป ระกอบของกระบวนการหลั ก ตามแผนภาพกระบวนการหลั ก ที่ 1
(กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาแผนงานการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ส ร้างสรรค์ ที่น่ าไปใช้ กับการพัฒนาศั กยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้
แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ให้ไ ด้มาซึ่ง ชิ้นงานต้นแบบนั้น เกิดจากการ
รวบรวมปัจจัยน่าเข้า (Input) อาทิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความสนใจของทางกลุ่ม
วิ ท ยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ รู้ รวมถึ ง งบประมาณอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ และทุ น ทางสั ง คมที่ มี อ ยู่ เพื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการวิเคราะห์ สรุปแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก กลุ่ ม ฯ อาทิ เรื่ อ งเล่ า ( Story) ภู มิ ปั ญ ญา (Wisdom) เป็ น ต้ น
คณะท่างานทุกท่านพิจารณาร่วมกันเห็นสมควรให้ศึกษาและพัฒนาให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ผู้ด่าเนินการจึงเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ เข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน
On the Job Training เพื่อให้สมาชิกกลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ควบคู่กับการแสดงความ
คิด เห็ น และใช้ ทั กษะความช่ านาญในฐานะที่ เ ป็น เจ้ าของพื้น ที่ ร่ว มกั บองค์ ความรู้ข องวิท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ ผ่านการพิจารณาของคณะท่างานทุกคน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มฯ
ทั้ ง นี้ ก ระบวนย่ อ ยที่ 1-4 กระบวนการวางแผน และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์
(ต้ น แบบ) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการหลั ก ตามแผนภาพกระบวนการหลั ก ที่ 1
(กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต
คือ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สร้า งสรรค์ (ต้ นแบบ) ที่ เกิ ด จากการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ ก ในกลุ่ มฯ ที่ สามารถให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป
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ภาพที่ 49 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
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483
คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการย่อ ยที่ 1-5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing) เป็นองค์
ประกอบของกระบวนการหลัก.ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ .1.(กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้ างสรรค์) เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการศึก ษาการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่น่าไปใช้กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง นี้ กระบวนการย่อยที่ 1-5 กระบวนการ
ทดสอบตลาด (Product Testing) จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทางที่เป็นระบบ ดังนี้
การก่าหนดประเด็น ทบทวนข้อมูลสารสนเทศ ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษาข้อมูลต่า งๆ
ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ หนังสือ ต่ารา แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น น่าข้อมูลสารสนเทศใช้ในการก่าหนดวัตถุประสงค์ ส่าหรับ
การทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) นั้น จะเป็นการศึกษาแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ
ผลิ ตภั ณ ฑ์สร้า งสรรค์ (ต้ นแบบ) ผู้ ด่ าเนิน การก่ าหนดขอบเขต กรอบแนวคิ ด กลุ่ม ตั วอย่า ง และ
ออกแบบเครื่องมือในการวิจัย หลังจากได้เครื่องมือในการวิจัยตามหลักวิชาการที่ผ่านการทดสอบหา
ค่าความเชื่อมั่นและการตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้น
ผู้ด่าเนินการสามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ น่าสู่การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้ อ มู ลการวิ จั ย คณะท่ า งานได้ ท่ า การพิ จ ารณาผลการทดสอบตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์ (ต้น แบบ) เพื่อน่าผลการทดสอบตลาด (Product Testing) ท่าการปรับปรุ ง รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายต่อไป
ทั้งนี้กระบวนย่อยที่ 1-5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่ง ของกระบวนการหลั ก ตามแผนภาพกระบวนการหลั กที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศั กยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ รายงานผลการทดสอบ
ตลาดผลิ ตภัณฑ์สร้ างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) ที่สามารถให้ หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ผู้
ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป
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ภาพที่ 50 แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยที่ 1-6
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คาอธิบายกระบวนการ
กระบวนการย่ อ ยที่ 1-6 กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ และออกสู่ ต ลาด
เป็ น องค์ประกอบของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
แผนงานการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สร้ า งสรรค์ และน่ า ออกสู่ ต ลาด ที่ น่ า ไปใช้ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนี้ กระบวนการย่อยที่ 1-6 กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาดจัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทางที่เป็นระบบ ดังนี้
รวบรวมปัจจัยน่าเข้า (Input) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุ่มฯ งบประมาณของกลุ่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงก่าลังแรงกายและแรงใจของ
เพื่อนสมาชิกทุกคน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน การท่า งานเป็น ทีม ความสามัคคี การช่ว ยเหลือเอาแรงกั น
ภายใต้บริบทพื้นฐานที่สมาชิกทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ผ่านการพิจารณาจากคณะท่างานในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อเป็นที่เรียบร้อย
ผู้ด่าเนินงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ เตรียมน่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ออกสู่ตลาด
ทั้งนี้กระบวนย่อยที่ 1-6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาดซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักที่ 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่มฯ ที่สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงาน
น่าไปใช้ต่อ น่าออกสู่ตลาดต่อไป
อภิธานคาศัพท์ (Glossary)
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง การประกอบการโดยการรวมกลุ่ม
กันในชุมชนมีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้ง ด้านการผลิต การค้า และการเงิน และ
ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม (อุมาพร กาญจนคลอด, 2550)
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) หมายถึง เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้ค่าแนะน่าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว
(One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่การท่างาน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550)
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้ น ฐานของการใช้ อ งค์ ค วามรู้ . (Knowledge).การศึ ก ษา.(Education).การสร้ า งสรรค์ ง าน.
(Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญ ญา (Intellectual property) เป็นการสร้างมูลค่าสินค้า
หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ (John Howkins)
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ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Creative product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้น
ขึ้นมาใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิปัญ ญา นวัตกรรมต่างๆในการ
ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สร้ า งสรรค์ ที่ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคได้ แ ละเป็ น การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ผู้รับบริ การ (Customer) หมายถึ ง บุคคลที่มาซื้อ ผลิตภั ณฑ์ หรือ การบริการของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนมีอ่านาจในการซื้อ อ่านาจในการต่อรอง
ผู้ประกอบการชุมชน (Entrepreneurial Community) หมายถึง ผู้ด่าเนินกิจกรรมต่างๆ
ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดการจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนทั้งทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน (ขวัญกมล ดอนขวา, 2555) ค่าว่าผู้ประกอบการในที่นี้มี
ความหมายใกล้เคียงกับค่าว่า วิสาหกิจชุมชน
อัตลัก ษณ์ (Identity) หมายถึง คุณลั กษณะเฉพาะของผลิตภั ณฑ์ ซึ่ ง เป็น ตัวบ่ง ชี้ของ
ลัก ษณะเฉพาะของบุ คคล สั งคม ชุ มชนนั้ นๆ ซึ่ง เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ ง ของเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์
(Creative Economy)
ปัจจัย น่าเข้า (Input) หมายถึง ทรั พยากรทางการบริ หารทุกๆ ด้า น ได้แก่ บุค ลากร
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจู งใจ (Motivations) ที่เ ป็นส่ว นร่ว มเริ่ม ต้น และเป็นตั วส่าคั ญ ในการปฏิบัติ ง านขององค์ก ร
(จันทรานี สงวนนาม, 2553)
การตลาด (Marketing) หมายถึง การกระท่ากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิด
การน่ า สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจากผู้ ผ ลิ ต ไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารนั้ น ๆ ให้ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจ
ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ
ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการแปลงสภาพสู่ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
ที่ต้องการเรียกว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย (final product) ที่จัดท่าขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่ว ยงาน
ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ (จันทรานี สงวนนาม, 2553)
สถานที่จัดจ่าหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่วางจ่าหน่ายสินค้า หรือบริการออกสู่ตลาด
เป้าหมาย ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ เลือกหาได้ง่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่
สาธารณะ
ราคา (Price) หมายถึ ง จ่า นวนเงิ น ที่ใ ช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นเพื่ อ ให้ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลิต ภั ณ ฑ์
(สินค้าและ/หรือบริการ)โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการในรูปแบบเงินตรา
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ขั้นตอนการด่าเนินการ (Process) หมายถึง การน่าเอาปัจจัยทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ในการด่าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การบริหารการจัดการ การด่าเนินงาน การวัดผล
และประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ปัจจัยทั้ง หลายเข้าสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (จันทรานี สงวนนาม, 2553)
ผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้าหรือบริการ ที่น่าเสนอเพื่อตอบสนองความจ่าเป็นหรือความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Development) หมายถึ ง กระบวนการที่ ท่ า ให้
ผลิต ภัณ ฑ์นั้ นๆ ดีขึ้ น โดยการเพิ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ เข้า ไปในสายผลิ ตภั ณฑ์ เดิม ที่มี อยู่ การปรับ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ โดยสามารถสนองความต้องการเดิม หรือความต้องการใหม่ของผู้ซื้ อ
ได้ (ศจี สุวรรณศรี, 2551)
การทดสอบตลาด (Product Testing) หมายถึง การน่าผลิตภัณฑ์ไปทดลองตลาด เพื่อ
ทราบความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง และน่าข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค
การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นให้
เกิดการขายได้ในทันที เป็นการจูงใจที่เสนอคุณค่าพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค คนกลาง
(ผู้จัดจ่าหน่าย) หรือหน่วยงานขาย
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ว่า มีค่า
มากหรือน้อย แต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี หรือบอกลักษณะความเป็นกลุ่มของ ข้อมูล เช่น เพศ
ศาสนา สีผม คุณภาพสินค้า ความพึงพอใจ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552)
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถวัดค่าได้ ว่ามีค่า
มากหรือน้ อยซึ่ งสามารถวัดค่ าออกมาเป็ นตั วเลขได้ เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ ส่ วนสู ง น้่ าหนั ก
ปริมาณต่างๆ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552)
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว
ที่มีผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ท่าการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว เช่ น ข้อมูลทางสถิติ
ต่างๆ ที่มีการบันทึกไว้แล้ว ข้อมูลจากรายงานการวิจัย บันทึกการนิเทศ เป็นต้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย,
2552)
ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง ความสัมพันธ์ ทางสังคมหรือโครงสร้างทาง
สังคมที่เราสามารถเรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมันได้ ประกอบด้วยความไว้วางใจ (trust)
บรรทัดฐาน (norm) และเครือข่าย (Network)
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เรื่ อ งเล่ า (Story) หมายถึ ง เรื่ อ งที่ เ กิ ด จากการน่ า เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ
ประสบการณ์ ที่ พ บเจอ มาเล่ า ให้ ค นอื่ น ฟั ง ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
(Creative Economy)
ผู้ส่งมอบ (Supplier) หมายถึง ผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานหรือหน่วยบริการ การค้นหา
ซั พ พลายเออร์ ที่ ใ ห้ ร าคาดี (ถู ก กว่ า ของรายอื่ น ) หรื อ สร้ า งสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เปรี ย บเสมื อ นหั ว ใจของ
ความส่าเร็จของกิจการ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) หมายถึง เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส่ า หรั บ องค์ ก ร หรื อ โครงการ ซึ่ ง ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารก่ า หนดจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจาก
สภาพแวดล้อ มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้ อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่ มี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท่างานขององค์กร (Armstrong.M, 1996)
ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ของชุมชน ที่
น่ามาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญ หาของมนุษย์ ซึ่ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย
1. ผลการตรวจสอบเครื่ อ งมื อในงานวิ จั ย โดยใช้ แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโ ครงสร้าง (Structured Interview) ใช้ ในการสอบถามข้อมู ล
เบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (ชุดที่ 1 R1) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 64 ผลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของแบบสอบถามการสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
(Structured.Interview) ใช้ ใ นการสอบถามข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
รายการประเมิน
ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เริ่มก่อตั้ง .... ปัจจุบันประกอบกิจการ
มาแล้ว .. ปี
สมาชิกแรกเริ่ม... ปัจจุบันมีสมาชิก
จ่านวน .... คน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกี่ชนิด
วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตอยู่ที่ไหน
กระบวนการในการผลิต มีอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มียอดจ่าหน่ายและเป็นที่นิยม
สูงสุด
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบ้างหรือไม่
ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อย่างไร

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

1
+1 +1 +1 +1 +1 1
0 +1 +1 +1 +1 0.80
+1 +1 +1 +1 +1 1

5
5
4
5

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

0

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 64 ผลการประเมิ นความสอดคล้ อ งของแบบสอบถามการสั ม ภาษณ์ แ บบมีโ ครงสร้ า ง
(Structured Interview) ใช้ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
IOC ∑R แปลความ
1 2 3 4 5
ท่านคิดว่าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
จุดเด่นอะไร จนท่าให้เป็นที่รู้จักของคน +1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
ทั่วไป
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีที่ไหนบ้าง
0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง
และมีช่องทางการจัดจ่าหน่ายอย่างไร
หน่วยงานของภาครัฐมีส่วนร่วมช่วย
+1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
พัฒนากลุ่มอย่างไรบ้าง
ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้
+1 +1 +1 +1 +1 1
ในด้านต่างๆให้กับสมาชิกบ้างหรือไม่
5 สอดคล้อง
อย่างไร
ทางกลุ่มมีการปรับปรุงรูปแบบ บรรจุ
+1 +1 +1 +1 +1 1
ภัณฑ์ หีบห่อของสินค้าบ้างหรือไม่
5 สอดคล้อง
อย่างไร
ใครเป็นผู้แนะน่าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง
และจัดจ่าหน่ายสินค้าของทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
สินค้าในปัจจุบันได้มีการรองรับคุณภาพ
+1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
จากหน่วยงานใดบ้าง
ท่านคิดว่าเหตุผลใด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
+1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านใน 1 - 2 ปีนี้ +1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
อย่างไรบ้าง
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2. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบ
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (ชุดที่ 2 R1) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 65 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกการสัง เกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation)
รายการประเมิน
รูปแบบการสังเกต รายละเอียดการสังเกต
- การพูดคุย การแก้
ปัญหาและการตัดสินใจ
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนากลุ่ม
การสนทนา
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ
- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม
การมีส่วนร่วม - การแสดงความคิดเห็น
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ความรู้สึก ความ
รูปแบบ
ประทับใจที่ได้สัมผัส
ผลิตภัณฑ์
- ส่วนประสมทาง
การตลาด
- ภาพรวมของการ
ด่าเนินงาน พัฒนา
ภาพรวมการ
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ด่าเนินงาน
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R

แปล
ความ

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง
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3. ผลการตรวจสอบเครื่ อ งมื อในงานวิ จั ย โดยใช้ แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามเชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) ศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง
จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน (ชุดที่ 3 R1) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 66 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามเชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth
Structured Interview) ศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
รายการประเมิน
สภาพปัจจุบันในการด่าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบ้าง
ท่านมีวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรค
ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างไร
การด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง
ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่ท่าให้เกิด
ความส่าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการ
การสนับสนุนทางด้านใดบ้าง และจาก
หน่วยงานใด
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1
0

IOC ∑R แปลความ

1

+1 +1 +1 +1 0.80

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1

1

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง
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4. ผลการตรวจสอบเครื่ อ งมื อในงานวิ จั ย โดยใช้ แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชุดที่ 4 D1) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายการประเมิน
1. ทุนทางสังคม( S = Social Capital )
1.1 คนในชุมชนมีคุณภาพ ความดี ความ
เสีย สละ
1.2 ผู้น่ามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาชุมชน
1.3 ผู้น่าและคนในชุมชน มีทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนา
1.4 สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆใน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
1.5 มีการสร้างการมีส่วนร่วม ความ
ร่วมมือในชุมชนน่ามาซึ่งความส่าเร็จใน
การพัฒนาชุมชน
1.6 การน่าภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลับมา
ใช้ในการพัฒนา การต่อยอดทรัพยากรที่
อยู่ในสอดคล้องชุมชน
1.7 การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
0

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1
0

IOC ∑R แปลความ

1

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1

1

4

สอดคล้อง

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

5

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน
1.8 การส่งเสริม และสนับสนุน ปราชญ์
ชาวบ้าน
1.9 มีการผสมผสานความรู้เดิม กับ
ความรู้ใหม่
1.10 มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม
ร่วมกัน
1.11 มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน
1.12 สมาชิกมีความสนใจในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน
1.13 สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การจัดสรรทรัพยากรชุมชน
1.14 การให้ความส่าคัญวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
1.15 ทุกคนมีความสนใจในการประกอบ
สัมมาอาชีพส่วนรวม
1.16 มีการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยชุมชน
1.17 การสร้างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ชุมชน
1.18 ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.19 การให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
ชุมชน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1
0

1

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

1.20 น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
+1 +1 +1
พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.21 มีการน่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
+1 +1 +1
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( C = Creative Marketing)
2.1 การผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
+1 +1 +1
ต้องการของตลาด
2.2 มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่
0 +1 +1
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน
0 +1 +1
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์
2.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
+1 +1 +1
โดยใช้ความรู้ทางการตลาด
2.5 การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้ +1 +1 +1
2.6 การผลิตสินค้าโดยค่านึงถึงผู้บริโภค 0 +1 +1
2.7 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
+1 +1 +1
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
2.8 มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
+1 +1 +1
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชน
2.9 การออกแบบช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
+1 +1 +1
ให้แก่ผลิตภัณฑ์
2.10 มีการน่าเสนอเรื่องราว ความคิด
0 +1 +1
ร่วมยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์

-1

IOC ∑R แปลความ

+1 0.60

3 ไม่สอดคล้อง

+1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

5

สอดคล้อง

5
4

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1

1

+1 +1 1
+1 +1 0.80
+1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1

1

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

+1 +1 0.80
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน
2.11 มีการพัฒนาประเภท รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
2.12 การแสดงข้อมูล สรรพคุณ
คุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์
2.13 มีตราสินค้า ที่มีความทันสมัย
เหมาะสม
2.14 มีการแสดงเครื่องหมาย รับรอง
คุณภาพ มาตรฐาน
2.15 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัยกับความต้องการของตลาด
2.16 การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่
ผู้บริโภคที่เป็นจริง
2.17 จัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.18 จัดตั้งราคาให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
2.19 สินค้ามีความพร้อมส่าหรับการจัด
จ่าหน่ายตลอดเวลา
2.20 มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ส่าหรับผลิตภัณฑ์
2.21 สถานที่จัดจ่าหน่ายมีความสะดวก
ต่อการซื้อหาของผู้บริโภค
2.22 มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าใหม่
2.23 มีการจัดสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1

IOC ∑R แปลความ
1

5

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1
0

1

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

1
1

5
5

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

2.24 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน
0 +1 +1 +1 +1 0.80
สื่อต่างๆ
0 +1 +1 +1 +1 0.80
2.25 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2.26 มีการให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับ
+1 +1 +1 +1 +1 1
ผลิตภัณฑ์
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network)
3.1มีความเข้าใจขอบเขต ความสามารถ
+1 +1 +1 +1 +1 1
ทั้งภายในและภายนอก
3.2 ดึงศักยภาพเครือข่ายทั้งภายใน และ
+1 +1 +1 +1 +1 1
ภายนอกในการพัฒนาองค์กร และชุมชน
3.3 เครือข่ายอื่นๆ มีส่วนร่วมในการ
+1 +1 +1 +1 +1 1
พัฒนาองค์กรชุมชน
3.4 มีกระบวนการ กิจกรรมการสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1 1
เครือข่ายทางสังคม
3.5 ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ
+1 +1 +1 +1 +1 1
ส่งผลต่อความส่าเร็จในองค์กรชุมชน
3.6 ทราบถึงวัตถุประสงค์การท่างาน
0 +1 +1 +1 +1 0.80
ของเครือข่ายทางสังคม
3.7 มีการรับฟังความคิดเห็น
0 +1 +1 +1 +1 0.80
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอื่นๆ
3.8 การจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์
0 +1 +1 +1 +1 0.80
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
3.9 เครือข่ายมีส่วนช่วยในการสร้าง
+1 +1 +1 +1 +1 1
ภูมิคุ้มกันชุมชน
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

3.10 มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเข้า
+1 +1 +1 +1
ร่วมเครือข่ายทางสังคม
3.11 การให้ความร่วมมือและการเปิดรับ
+1 +1 +1 +1
ร่วมกัน
3.12 การสร้างความสามัคคีของสมาชิก
+1 +1 +1 +1
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรชุมชน
3.13 เครือข่ายมีขวัญและก่าใจ
+1 +1 +1 +1
เจตนารมณ์ร่วมกัน
3.14 มีการส่งเสริมด้านทรัพยากร
+1 +1 +1 +1
ระหว่างเครือข่าย
3.15 การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่
+1 +1 +1 +1
ประชาสัมพันธ์
3.16 การก่าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อ
+1 +1 +1 +1
แสดงเป้าหมายในอนาคต
3.17 การเตรียมความพร้อมในการ
0 +1 +1 +1
แสวงหาเครือข่ายใหม่ๆอยู่เสมอ
3.18 การเปิดรับ การสนับสนุนด้าน
+1 +1 +1 +1
ต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก
4. กระบวนการพัฒนา ( D = Development Procedure)
4.1 มีการศึกษาบริบท พื้นที่ของชุมชน
0 +1 +1 +1
4.2 การส่ารวจทุนทางสังคม และ
+1 +1 +1 +1
ทรัพยากรชุมชน
+1 +1 +1 +1
4.3 สร้างจิตส่านึกในการพัฒนาชุมชน
4.4 ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
+1 +1 +1 +1
การท่างานส่วนรวม
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน
4.5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ท่างานร่วมกัน
4.6 มีตัวแทนชุมชน แกนน่าในการร่วม
วางแผน พัฒนากลุ่มองค์กร
4.7 มีการสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ
4.8 การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้าน
การประกอบธุรกิจชุมชน
4.9 การพัฒนาความรู้ในสิ่งที่ชุมชนให้
ความสนใจ
4.10 การพัฒนาความรู้ แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4.11 การน่าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.12 มีการวางแผนด่าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.13 มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และ
ความต้องการของชุมชน
4.14 น่าข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อจ่ากัด
พิจารณาร่วมกัน เพื่อจัดหาแนว
ทางแก้ไข
4.15 ท่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความ
สนใจของชุมชนและตลาด

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1
0
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ตารางที่ 67 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

4.16 ท่าการทดสอบตลาดและการ
+1 +1 +1 +1 +1
ยอมรับผลิตภัณฑ์
4.17 ท่าการทดสอบตลาดและการ
+1 +1 +1 +1 +1
ยอมรับผลิตภัณฑ์
4.18 จัดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ลด
+1 +1 +1 +1 +1
ต้นทุน
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5. ผลการตรวจสอบเครื่ อ งมื อในงานวิ จั ย โดยใช้ แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลัง การอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ชุดที่ 5 D1) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง
อะไร
ก. การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจาก
ความสามารถและทุนของท้องถิ่นใน
การผลิตสินค้า
ข. การสั่งสมความรู้ของปัจเจกบุคคล +1 +1 +1 +1 +1
ค. แนวความคิดในการพัฒนาและ
สร้างความเจริญเติบโตให้ตนเอง
ง. ศิลปะทางด้านความคิดในการ
ประกอบธุรกิจ
เฉลย ข้อ ก.
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
2. จากค่ากล่าวที่ว่า “การเพิ่มคุณค่าจึง
ไม่ใช่การเพิ่มราคา” ถูกต้องหรือไม่
อย่างไร
ก. ถูกต้อง เพราะผู้ผลิตจะจ่าหน่าย
ในราคาเดิมไม่ว่าต้นทุนการผลิตจะ
สูงขึ้นก็ตาม
ข. ถูกต้อง เพราะสินค้าที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ท่าให้ลูกค้ามีความต้องการ
มากขึ้น
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะการเพิ่มคุณค่า
ย่อมต้องใช้ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น จึง
ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น
ง.ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
เฉลย ข้อ ข.

+1 +1 +1 +1 +1
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

3. ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของ
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”
ก. เป็นนโยบายระดับชาติในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ข. เป็นการส่งเสริมการใช้แนวคิด
0
สร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า
ค. เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต
ในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ง.
4. ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควร
เพิ่มเติมการพัฒนาต่อยอดในด้านใด
ก. ด้านต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ
ข. ด้านองค์ความรู้ ความช่านาญใน
0
การผลิตสินค้า
ค. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
ง.ด้านงานแสดงสินค้า และการจัด
จ่าหน่าย
เฉลย ข้อ ค.
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานการใช้
องค์ความรู้ (Knowledge)
ข. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
0
ค. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานการ
ใช้การศึกษา (Education)
ง. การด่าเนินการผลักดันเรื่องการลด
ต้นทุนการผลิต (Cost reduction)
เฉลย ข้อ ง.
6. หากกล่าวว่า “ผู้ประกอบการชุมชนมีส่วน
ช่วยในการยกระดับความสามรถทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี”
ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร
ก. เห็นด้วย เนื่องจากชุมชนเป็นรากฐาน
ที่ส่าคัญของระบบเศรษฐกิจ หากชุมชน
อยู่ได้ภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศจะมีความสามารถ
ที่โดดเด่น
0
ข.เห็นด้วย เนื่องจากแต่ละชุมชนมีทุน
ทางสังคมที่แตกต่างหลากหลายเป็นสิ่ง
ส่าคัญที่ภาครัฐต่างให้การสนับสนุน
ค.ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภาคธุรกิจของ
ผู้ประกอบการชุมชนยังมีขนาดเล็กมาก
จึงไม่สามารถยกระดับเศรษฐกิจประเทศได้
ง.ไม่มีข้อใดถูก
เฉลย ข้อ ก.

IOC

∑R

แปลความ

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

506
ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) ในชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
ข. การมีส่วนร่วมในการแสดงความ +1 +1 +1 +1 +1
คิดเห็น
ค. การลอกเลียนแบบ
ง. ผู้น่าเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชน
เฉลย ข้อ ข.
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม
ก. มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
และความหลากหลายทางชีวภาพ
+1 +1 +1 +1 +1
ข. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสินค้า
ค. เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่น
ง. การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิง
สร้างสรรค์
เฉลย ข้อ ข.
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5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

9. เราสามารถน่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้หรือไม่
เพราะอะไร
ก. ได้ เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ระบบเศรษฐกิจและสร้างการรับรู้ด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ข. ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างความ +1 +1 +1 +1 +1
เท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบ
เศรษฐกิจ
ค. ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นการให้
ความส่าคัญกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
ง.ไม่ได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
เฉพาะของแต่ละพื้นที่
เฉลย ข้อ ก.
10. องค์กรอิสระใดที่ไม่ได้ปฏิบัติท่าหน้าที่ +1 +1 +1 +1 +1
พัฒนาองค์ความรู้และด่าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ค. ส่านักงานบริหารและจัดการองค์
ความรู้
ง. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
เฉลย ข้อ ก.

IOC ∑R แปลความ

1
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สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

11. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม
และมีความแปลกใหม่ควรค่านึงถึงสิ่ง
ใดเป็นส่าคัญ
ก. ค่านึงความต้องการของตลาดโลก
+1 +1 +1 +1 +1
ข. ค่านึงความต้องการของผู้บริโภค
ค. ค่านึงถึงต้นทุนในการผลิต
ง.ค่านึงถึงความต้องการของผู้ผลิต
เฉลย ข้อ ข.
12. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการพัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ก. เพื่อเพิ่มยอดขายและก่าไรของ
องค์กร
ข. เพื่อประหยัดพื้นที่ให้การจัดเก็บ
+1 +1 +1 +1 +1
สินค้า
ค. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า
ง.เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า
เฉลย ข้อ ง.

IOC ∑R แปลความ

1
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สอดคล้อง
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

13. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาค
ตะวันตกต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ด่าเนินกลยุทธการแข่งขันของกิจการ
ไปในทิศทางใด
ก. กลยุทธ์ความได้เปรียบจากปัจจัย
การผลิต
0
ข. กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการแข่งขันในระดับ
อาเซียน
ค. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
ง.กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และ
การตลาดที่แตกต่าง
เฉลย ข้อ ง.
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11) มีการ
ด่าเนินการผลักดันเรื่องใดเป็นส่าคัญ
ก. การพัฒนาบุคลากรของประเทศ
0
ข. การเพิ่มราคาสินค้าของสินค้า
ค. การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและ
บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม
ง. การพัฒนารูปแบบของการจัด
จ่าหน่ายสินค้าและบริการ
เฉลย ข้อ ค.
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน
15. การขยายฐานบริการในโครงสร้าง
การผลิตของประเทศ และเชื่อมโยง
ธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และ
เกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า
เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไทยที่
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส่งผลอย่างไร
ก. ส่งผลให้มีการใช้ศักยภาพและการ
พัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์
ข. ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
เถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ค. ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติของการ
ผลิตสินค้าใหม่ๆ
ง. ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศ
เฉลย ข้อ ก.

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

0
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

16. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิง
สร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการ
ของใคร
ก. ตนเองและครอบครัว
+1 0 +1 +1 +1 0.80
ข. ภาครัฐบาล
ค. ภาคเศรษฐกิจและประชาชน
ง.องค์กรเอกชน
เฉลย ข้อ ค.
17. ข้อใดเป็นเงื่อนไขส่าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ก. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิง
สร้างสรรค์
ข. กลไกในการด่าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
ค. การขับเคลื่อนและสร้างโอกาส
+1 +1 +1 +1 +1 1
ให้กับผู้ประกอบการ การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยให้มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative
entrepreneurs)
ง.การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
เฉลย ข้อ ค.

4

สอดคล้อง

5
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน
18. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการจัดและ
พัฒนาพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน พื้นที่ สร้างสรรค์งาน
รวมทั้งสร้างเมืองสร้างสรรค์
ก. เพื่อเพื่อให้เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และ
เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนให้กับ
นักคิดอย่างสร้างสรรค์
ข. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ติดตามผล และก่าหนดนโยบายการ
พัฒนา
ค. เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคม
สร้างสรรค์ (Creative economy
and creative society) ให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้
ง.เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาด และก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เฉลย ข้อ ก.

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

+1

0

IOC ∑R แปลความ
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ตารางที่ 68 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

19. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ควรให้ความส่าคัญกับสิ่ง
ใด
ก. รูปลักษณะและประโยชน์ใช้สอย
ข. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตรา
0
สัญลักษณ์ที่บ่งชี้ข้อมูลต่างๆ
ค. สีสันที่น่าดึงดูดและความต้องการ
ของตลาด
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ ง.
20. ขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของ
ชุมชนสอดคล้องกับข้อใด
ก. เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่
กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้า
เชิงสร้างสรรค์
ข. เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สื่อสาร และคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 0
เพื่อรองรับภาคการผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์
ค. เป็นการให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์
ง. เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
ในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เฉลย ข้อ ค.
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6. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมิน ผลการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชุดที่ 6 D1) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 69 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายการประเมิน
วันเวลาในการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม
สถานที่ในการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม
สิ่งอ่านวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ
อาหารและเครื่องดื่ม
วิทยากรผู้ให้ความรู้
วิทยากรท่านที่ 1 …………………………………..…
วิทยากรท่านที่ 2 …………………………………..….
วิทยากรท่านที่ 3 …………………………………..…
ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม)
ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม)
ท่านสามารถน่าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5
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+1 +1
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1
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+1 +1

+1 +1
+1 +1

+1
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1
1

5
5
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1

5
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1

5
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1
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ตารางที่ 69 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

+1 +1 +1 +1 +1
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการ
+1 +1 +1 +1 +1
เข้าอบรมโครงการนี้
ข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม +1 +1 +1 +1 +1
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

IOC ∑R แปลความ
1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง
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7. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบ
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)(ชุดที่ 7 D1) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 70 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation)
รายการประเมิน
รูปแบบการสังเกต รายละเอียดการสังเกต
- การพูดคุย การแก้
ปัญหาและการตัดสินใจ
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนากลุ่ม
การสนทนา
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ
- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม
การมีส่วนร่วม - การแสดงความคิดเห็น
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม
- ลักษณะผลิตภัณฑ์
- ความรู้สึก ความ
รูปแบบ
ประทับใจที่ได้สัมผัส
ผลิตภัณฑ์
- ส่วนประสมทาง
การตลาด
- ภาพรวมของการ
ด่าเนินงาน พัฒนา
ภาพรวมการ
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ด่าเนินงาน
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R

แปล
ความ

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

517
8. ผลการตรวจสอบเครื่ อ งมื อในงานวิ จั ย โดยใช้ แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product testing) (ชุดที่ 8 R2) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

ผลิตภัณฑ์
ท่านรู้จัก.....................................
หรือไม่
รู้จัก
+1 +1 +1 +1 +1
 ไม่รู้จัก
ผลิตภัณฑ์
ท่านเคยรับประทาน......................
หรือไม่
+1 +1 +1 +1 +1
 เคยรับประทาน
 ไม่เคยรับประทาน
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะปรากฏ
ผลิตภัณฑ์
ของ........................................
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
+1 +1 +1 +1 +1
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .....................................

IOC ∑R แปลความ

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ)
รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
IOC ∑R แปลความ
1 2 3 4 5
ผลิตภัณฑ์
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกลิ่นของ...............
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .......................................
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์
..................
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ ........................................
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์
.....................
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .........................................
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ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
IOC ∑R แปลความ
1 2 3 4 5
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณสุทธิของ
ผลิตภัณฑ์
.....................
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
+1 +1 +1 +1 +1
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .......................................
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์
......................
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
+1 +1 +1 +1 +1
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .......................................
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความชอบ
ผลิตภัณฑ์
โดยรวมของ.............................
 ชอบมากที่สุด
 ชอบ
+1 +1 +1 +1 +1
 เฉยๆ
 ไม่ชอบ
 ไม่ชอบมากที่สุด
เหตุผลประกอบ .........................................

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
IOC ∑R แปลความ
1 2 3 4 5
ด้านราคา (Price)
ผลิตภัณฑ์ ในปริมาณสุทธิ
ท่านคิดว่า...................
..... กรัม จ่าหน่ายในราคา ..... บาท
มีความเหมาะสมหรือไม่
+1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เหตุผลประกอบ .....................................
ผลิตภัณฑ์ ราคาในระดับใด
ท่านคิดว่า...................ควรมี
 ..... - .....
+1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
 ..... - .....
 ..... บาทขึ้นไป
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
ผลิตภัณฑ์
ท่านคิดว่า...................ควรขายที
่ใดที่ท่าน
สามารถเลือกชื้อได้ง่าย (ตอบได้มากกว่า
1ข้อ)
 ร้านกาแฟ/ร้านขนม
 ร้านขายของฝาก
+1 +1 +1 +1 +1 1
5 สอดคล้อง
 ตามแผง BTS, BRT
 ร้านสะดวกซื้อ 7-11
 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต
 โรงเรียน/สถานศึกษา
 อื่นๆ โปรดระบุ ...........................
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ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
แปล
IOC ∑R
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
ความ
รายการประเมิน
1 2 3 4 5
ผลิตภัณฑ์
สถานที่
ท่านคิดว่าหาก...................ขายใน.............
มีความเหมาะสมหรือไม่
0 +1 +1 +1
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เหตุผลประกอบ .....................................
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)
ผลิตภัณฑ์
ท่านคิดว่า....................ควรจั
ดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การโฆษณา (Advertising) การ
ให้ข้อมูลในการจูงใจ ตอกย้่าตรา
สินค้า
 การส่งเสริมการขาย (Sale
Promotion) การลด แลก แจก แถม
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
0 +1 +1 +1
 การประชาสัมพันธ์ (Public
relations) การสร้างภาพลักษณ์และ
ทัศนคติต่อสินค้า
 การตลาดทางตรง (Direct
Marketing) การใช้พนักงานขาย
 การตลาดเหตุการณ์พิเศษ
(Event Marketing) การจัดกิจกรรม
เพื่อท่าการส่งเสริมการขาย

+1

0.80

4

สอดคล้อง

+1

0.80

4

สอดคล้อง
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ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
รายการประเมิน
IOC ∑R แปลความ
1 2 3 4 5
ผลิตภัณฑ์ ใช้รูปแบบการ
ท่านคิดว่า...................
น่าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ต่านาน มีความน่าสนใจ
0
หรือไม่
 น่าสนใจ
 ไม่น่าสนใจ
เหตุผลประกอบ ...................................
ผลิตภัณฑ์ ใช้สโลแกนใน
ท่านคิดว่า....................
การโฆษณา “.........................”มี
ความน่าสนใจหรือไม่
0
 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
เหตุผลประกอบ ...................................
ผลิตภัณฑ์ ใช้ในการ
ท่านคิดว่า....................
บรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ที่
มีต่อร่างกาย ท่าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
น่าสนใจหรือไม่
0
 น่าสนใจ
 ไม่น่าสนใจ
เหตุผลประกอบ ...................................

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง
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ตารางที่ 71 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

ผลิตภัณฑ์
ท่านคิดว่า........................จะเป็
นที่ยอมรับ +1 +1 +1 +1 +1
ของผู้บริโภคอย่างไร
ผลิตภัณฑ์
ท่านมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อ.................
+1 +1 +1 +1 +1
อย่างไร

IOC

∑R แปลความ

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง

9. ผลการตรวจสอบเครื่ อ งมื อในงานวิ จั ย โดยใช้ แบบประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้ในการสอบถาม
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์(ชุดที่ 9 R2) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 72 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ใช้ ใ นการสอบถามข้ อ มู ล กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

ท่านมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
+1 +1 +1 +1 +1 1
สร้างสรรค์หรือไม่
ผลิตภัณฑ์ วท่านรู้สึก
เมื่อท่านเห็น......................แล้
+1 +1 +1 +1 0 0.80
อย่างไร
ผลิตภัณฑ์ 0 +1 +1 +1 +1 0.80
อะไรที่ท่าให้ท่านตัดสินใจซื้อ...................

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง
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ตารางที่ 72 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ใช้ ใ นการสอบถามข้ อ มู ล กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ผลิตภัณฑ์ านมี
เมื่อท่านได้รับประทาน..................ท่
ความคิดเห็นอย่างไร
ท่านคิดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณหรือไม่
อย่างไร
ท่านคิดว่าควรตั้งราคาที่เท่าใด จึงจะมี
ความเหมาะสมที่สุด
ผลิตภัณฑ์ นี้ควรมีสถานที่
ท่านคิดว่า.....................
ในการจัดจ่าหน่ายใดบ้าง
ท่านคิดว่าควรท่าการส่งเสริมการตลาด
อย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ผลิตภัณฑ์ ้ ควรปรับปรุง
ท่านคิดว่า.......................นี
แก้ไข (เร่งด่วนที่สุด) ในด้านใด
ผลิตภัณฑ์ ้จะประสบ
ท่านคิดว่า..................นี
ความส่าเร็จในการเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง
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10. ผลการตรวจสอบเครื่ องมือ ในงานวิจั ย โดยใช้ แบบประเมิ นความสอดคล้อ งของ
แบบสอบถามประเมิ นรู ปแบบการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ส่ าหรั บผู้ เชี่ ยวชาญด้า นการพัฒนาผลิต ภัณ ฑ์
สร้างสรรค์ (ชุดที่ 10 R2) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 73 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC

∑R แปลความ

ผลิตภัณฑ์
....................................................
แบบที่ 1
รูปประกอบ

แบบที่ 2
รูปประกอบ

แบบที่ 3
รูปประกอบ

แบบที่ 4
รูปประกอบ

แบบที่ 5
รูปประกอบ

แบบที่ 6
รูปประกอบ

+1 +1 +1 +1

+1

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 73 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC

∑R แปลความ

บรรจุภัณฑ์
แบบที่ 1
รูปประกอบ

แบบที่ 2
รูปประกอบ

5

สอดคล้อง

+1 +1 1
+1 0 0.80
+1 +1 0.80
+1 +1 0.80

5
4
4
4

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1

+1 +1

+1
+1
0
0

+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

0

+1 +1

1

แบบที่ 3
รูปประกอบ

หัวข้อการประเมิน(แต่ละรูปแบบ)
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์
ความสมบูรณ์เนื้อหาบนบรรจุภัณฑ์
ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ
ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์
ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์
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11. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (R2) โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 74 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รายการประเมิน
1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถน่ามาปรับใช้
ในการด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความร่วมมือใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่าความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้
4. การน่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนา
ต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
6. สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง
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ตารางที่ 74 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน
7. การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามาถน่าความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่ได้มา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
8. ความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้น่าวิสาหกิจชุมชน
9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน
10. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
11. หลังจากการน่ารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาให้
เกิดผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย
ลดต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

0

IOC ∑R แปลความ

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

5

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0

+1 +1 +1

0.60

3

สอดคล้อง

0
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ตารางที่ 74 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

13. การน่ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ ท่าให้ +1 +1 +1 +1 +1
เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้

1

5

สอดคล้อง

1

5

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

อย่างมีคุณภาพ
14. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้

+1 +1 +1 +1 +1

15. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

0

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
16. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้

+1 +1 +1 +1

0

17. การแสดงข้อมูล สรรพคุณ
คุณประโยชน์ บนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ต้นแบบ) ผู้บริโภคให้ความสนใจ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้

+1

0
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ตารางที่ 74 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC ∑R แปลความ

18. ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ
ส่งผลต่อความส่าเร็จในกลุ่มวิสาหกิจ

5

สอดคล้อง

+1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 0.80

4

สอดคล้อง

+1 +1 +1 +1 +1

1

ชุมชน
19. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ
ด่าเนินงาน ท่าให้ส่งผลต่อความส่าเร็จใน +1 +1
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน

0

20. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้ สามารถน่าไป
ปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประเภทอื่นๆ ก่อให้เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

+1

0
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น.(Reliability).โดยใช้วิธี.Kuder-Richardson.สูตร.KR20 ของแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และแบบทดสอบหลังการอบรม (Posttest)
ตารางที่ 75 .ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวแปร
แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ่านวน 20 ข้อ

Reliability
0.845

ผลการวิเ คราะห์ค่า ความยากง่าย (P) และค่า อ่านาจจ่ าแนก (r) โดยใช้ วิธี KuderRichardson สูตร KR-20 ของแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และแบบทดสอบหลังการอบรม
(Posttest)
ตารางที่ 76 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ่านาจจ่าแนก (r) ของแบบสอบถาม
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จานวนผู้ที่ตอบถูก
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มสูง กลุ่มต่่า
(N=12) (N=12)
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ค่า P

ค่า r

0.75
0.75
0.67
0.75
0.75
0.75
0.75
0.67
0.75
0.75

0.50
0.50
0.33
0.50
0.50
0.50
0.50
0.33
0.50
0.50

ระดับคุณภาพของข้อสอบ
ค่าอานาจ
ความยากง่าย
จาแนก
(P)
(r)
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ยาก พอใช้ได้
ดี
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ยาก พอใช้ได้
ดี
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก

สรุป
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ตารางที่ 76 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ่านาจจ่าแนก (r) ของแบบสอบถาม
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ)
จานวนผู้ที่ตอบถูก
ข้อที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุ่มสูง กลุ่มต่่า
(N=12) (N=12)
5
6
6
5
6
5
5
5
6
6

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

ค่า P

ค่า r

0.67
0.75
0.75
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.75
0.75

0.67
0.50
0.50
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.50
0.50

ระดับคุณภาพของข้อสอบ
ค่าอานาจ
ความยากง่าย
จาแนก
(P)
(r)
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ยาก พอใช้ได้
ดี
ยาก พอใช้ได้
ดี
ยาก พอใช้ได้
ดี
ยาก พอใช้ได้
ดี
ยาก พอใช้ได้
ดี
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก
ง่ายพอใช้ได้
ดีมาก

สรุป
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)
(Product Testing) (แบบสอบถามชุดที่ 8 R2) (ข้อมูลเชิงปริมาณ)
- เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตร
แปรรูป จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 77 ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟ่าของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะปรากฏของ “เค้กเพลินบานาน่า”
2. กลิ่นของ “เค้กเพลินบานาน่า”
3. รสชาติของ “เค้กเพลินบานาน่า”
4. เนื้อสัมผัสของ “เค้กเพลินบานาน่า”
5.ปริมาณสุทธิของ “เค้กเพลินบานาน่า”
6. บรรจุภัณฑ์ของ “เค้กเพลินบานาน่า”
7. ความชอบโดยรวมของ “เค้กเพลินบานาน่า”

Cronbach’s
Alpha
0.741

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted
0.694
0.664
0.713
0.684
0.736
0.745
0.728
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- ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 78 ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟ่าของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์
1. ลักษณะปรากฏของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
2. กลิ่นของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
3. รสชาติของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
4. เนื้อสัมผัสของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
5.ปริมาณสุทธิของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
6. บรรจุภัณฑ์ของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”
7. ความชอบโดยรวมของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”

Cronbach’s
Alpha
0.761

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted
0.713
0.740
0.819
0.729
0.694
0.708
0.690
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและหนังสือขอความอนุเคราะห์
เก็บรวบรวมข้อมูล
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ภาคผนวก ช
แบบฟอร์มการวิจัย

582

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ณ ....................................................................จังหวัดนครปฐม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – นามสกุล

ที่อยู่

วันที่……………………………….
เบอร์โทรศัพท์
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ใบลงทะเบียนสาหรับผู้ทาการทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบเครื่องมือแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pre-test & Post-test
(ชุดที่ 5 D1)
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่

ลายเซ็นต์
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แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาษาไทย)............................................................................... ต่าแหน่ง....................................
สถานที่ท่างาน.........................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่....................... หมู่...................... ต่าบล/แขวง..................................... อ่าเภอ/เขต...............................
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์................................... เบอร์โทรศัพท์......................................
( ) ยินดีเข้าร่วม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
( ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
( ) ขอส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
ชื่อ...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ................................................................................................................................................................

(โปรดส่งกลับที่ คุณศุภชัย เหมือนโพธิ์ หัวหน้าโครงการฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 084-0404999 e-mail
suppachai_mur@hotmail.com)
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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชือ่ – นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

586

กาหนดการอบรมโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2558
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับเปิดการอบรม
(คุณศุภชัย เหมือนโพธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ)
การทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

09.00 - 10.00 น.

การบรรยายเรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (ดร.นนทวัฒน์ สุขผล)

10.00 - 10.10 น.
10.10 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายเรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา

12.00 - 13.00 น.

ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (ดร.นนทวัฒน์ สุขผล) ต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน” (คุณสุจิตรา พัดชื่น)

14.30 - 16.00 น.

การบรรยายเรื่อง “ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
(เศรษฐกิจสร้างสรรค์)” (ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง)

16.00 - 16.10 น.
16.10 - 16.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
………………………………………………………………………………….
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ภาคผนวก ซ
ใบจดทะเบียนอาหาร (อย.)
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1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม

589

590
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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592

ภาคผนวก ฌ
รูปภาพประกอบการวิจัย
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1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 51 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 52 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 53 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 54 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 55 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ภาพที่ 56 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 57 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ภาพที่ 58 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ภาพที่ 59 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

ภาพที่ 60 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

ภาพที่ 61 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

ภาพที่ 62 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 63 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 64 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 65 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 66 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 67 การลงทะเบียนการอบรม

ภาพที่ 68 บรรยากาศการอบรม
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ภาพที่ 69 การทดสอบก่อน หลังการอบรม

ภาพที่ 70 บรรยากาศการอบรม

ภาพที่ 71 บรรยากาศการอบรม

ภาพที่ 72 การระดมความคิด

ภาพที่ 73 การระดมความคิด

ภาพที่ 74 การระดมความคิด
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ภาพที่ 75 วิทยากรบรรยายการอบรม

ภาพที่ 76 วิทยากรบรรยายการอมรม

ภาพที่ 77 มอบของที่ระลึก

ภาพที่ 78 มอบของที่ระลึก

ภาพที่ 79 มอบของที่ระลึก

ภาพที่ 80 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
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ภาพที่ 81 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 82 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 83 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 84 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 85 การท่าเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 86 การท่าเค้กเพลินบานาน่า
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ภาพที่ 87 การท่าเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 88 เค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 89 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 90 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)
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ภาพที่ 91 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 92 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 93 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม)
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ภาพที่ 94 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 95 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้ โลตัส จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 96 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้ โลตัส จังหวัดนครปฐม)
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ภาพที่ 97 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 2 (ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า)

ภาพที่ 98 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 2 (ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า)

ภาพที่ 99 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 100 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย
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ภาพที่ 101 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 102 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 103 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 104 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 105 รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 106 รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า
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ภาพที่ 107 รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 109 รูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า

ภาพที่ 108 รูปแบบซองเค้กเพลินบานาน่า
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การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมการอบรม

การถอดบทเรียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด
และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสนทนากลุ่มย่อย

ภาพที่ 110 การถอดบทเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป
จังหวัดนครปฐม
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 111 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 112 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 113 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 114 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพที่ 115 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ภาพที่ 116 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
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ภาพที่ 117 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ภาพที่ 118 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

ภาพที่ 119 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

ภาพที่ 120 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

ภาพที่ 121 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

ภาพที่ 122 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
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ภาพที่ 123 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 4

ภาพที่ 124 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 4

ภาพที่ 125 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 4

ภาพที่ 126 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 4

ภาพที่ 127 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 128 ศึกษาตลาด (งาน Event)
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ภาพที่ 129 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 130 ศึกษาตลาด (งาน Event)

ภาพที่ 131 การลงทะเบียนการอบรม

ภาพที่ 132 การลงทะเบียนการอมรม

ภาพที่ 133 บรรยากาศการอบรม

ภาพที่ 134 การทดสอบก่อน หลังการอบรม
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ภาพที่ 135 วิทยากรบรรยายการอบรม

ภาพที่ 136 บรรยากาศการอมรม

ภาพที่ 137 การระดมความคิด

ภาพที่ 138 การระดมความคิด

ภาพที่ 139 การระดมความคิด

ภาพที่ 140 มอบของที่ระลึก
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ภาพที่ 141 วิทยากรบรรยายการอบรม

ภาพที่ 142 วิทยากรบรรยายการอมรม

ภาพที่ 143 มอบของที่ระลึก

ภาพที่ 144 มอบของที่ระลึก

ภาพที่ 145 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่

ภาพที่ 146 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่
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ภาพที่ 147 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ภาพที่ 148 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

ภาพที่ 149 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ภาพที่ 150 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
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ภาพที่ 151 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

ภาพที่ 152 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

ภาพที่ 153 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

ภาพที่ 154 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
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ภาพที่ 155 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 156 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 157 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม)
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ภาพที่ 158 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 159 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 160 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม)
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ภาพที่ 161 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 162 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 163 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้ โลตัส จังหวัดนครปฐม)
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ภาพที่ 164 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 1 (เทสโก้ โลตัส จังหวัดนครปฐม)

ภาพที่ 165 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 2 (ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง)

ภาพที่ 166 ทดสอบตลาด ครั้งที่ 2 (ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง)
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ภาพที่ 167 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 168 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 169 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 170 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 171 รูปแบบข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

ภาพที่ 172 รูปแบบข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
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ภาพที่ 173 รูปแบบซองข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมการอบรม

การถอดบทเรียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม

การสนทนากลุ่มย่อย
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การสนทนากลุ่มย่อย

ภาพที่ 174 การถอดบทเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2559
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2553
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2553 - 2555
พ.ศ. 2555 - 2555
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

นายศุภชัย เหมือนโพธิ์
2 ซอยบางพรม 60 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สาเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (สส.บ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด (บธ.ม.)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่
สานักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
อนุกรรมาธิการการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวที่เป็นธรรม วุฒิสภา
เลขานุการคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
บริษัท แปซิฟิคเฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
- ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์องค์กร
- ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์
- ประธาน โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (ภาคพิเศษ)
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
- ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

