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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน .3) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยและพัฒนา ลักษณะของวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม การสนทนากลุ่มแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังได้รับการอบรม แบบประเมินผลการอบรมแบบสอบถามทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญแนวทางการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่ม โดยการรวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมีแนวคิด คือ การน า

วัตถุดิบภายในชุมชนที่เหลือจากการจ าหน่ายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  แต่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

2. ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีกฎระเบียบ แบ่งบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งมีผู้น าที่มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ส่งผลให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม 

3. ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ 
“Social Creative Potential Development Model” (SCPD Integrated Model) เป็นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ 
ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ และมีการจัดอบรมหัวข้อพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยกลุ่มวิสากิจชุมชนได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) ดังน้ี 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม พัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ เค้ก
เพลินบานาน่า (เค้กกล้วยหอมทองผสมข้าวไรซ์เบอร่ี สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ระดับมาก 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ระดับมาก  

4. การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และผลการถอดบทเรียน พบว่า ช่วงแรกของการลงพื้นที่วิจัย สมาชิกยังไม่เข้าใจถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
เม่ือผู้วิจัยได้เข้าไปพบปะสนทนา จึงเร่ิมให้ความส าคัญเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท าให้มีส่วนร่วมเกิดกระบวนการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม ทั้งน้ีกลุ่มได้บทเรียนที่ส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการออกแบบรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ หากสามารถตอบสนองการ
ท างานจริงหรือผู้น าไปปฏิบัติสามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ได้จะท าให้งานวิจัยน้ีทรงคุณค่ามากขึ้น และควรค่าแก่
การน าเสนอ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ต่อไป 
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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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เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการจัดท าและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาพัฒนศึกษาท่ีให้ความรู้ ให้ค าแนะน า และ
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วาสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม 
ท่ีช่วยวิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ 
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คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้แปรรูป และผลผลิตทางการเกษตร
แปรรูป กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เกษตรจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ครู 
นักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ร้านกาแฟอเมซอน ปั้มปตท.สาขานครชัยศรี ตลาดล่าง 
องค์พระปฐมเจดีย์ โลตัส สาขานครปฐม ท่ีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้
ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครอบครัว ครู อาจารย์ที่อบรมส่ังสอน ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างอย่างแพร่หลาย เป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยพบมาก่อน ส่งผลให้
ในหลายธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น และด้วยแนวทางการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
เน้นหนักท่ีการกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งในปัจจุบันชุมชนเองก็มีการรวมกลุ่มกันอยู่มากมายในการประกอบธุรกิจ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดต้ังขึ้นเพื่อผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง เป็นส่ิงส าคัญ
ท่ีท าให้คนในชุมชนต่างสรรหาองค์ความรู้และทุนทางทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่มาสร้างผลผลิตให้เกิด
รายได้ขึ้นท่ีสุด  ไม่เพียงเฉพาะแต่ประเทศไทย ทุกประเทศต่างมีความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญคือเพื่อการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้น   
การวัดอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศว่าอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เครื่องมือส าคัญ คือ รายได้ต่อบุคคล และหลักเกณฑ์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่เศรษฐกิจ ซึ่งค่าใช้จ่ายหรือรายได้ต่อ
บุคคลเป็นเครื่องวัดฐานะทางเศรษฐกิจ       

ประเทศไทยถือเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน้นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานรากคือ การผลิตภาคประชาชน  และการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  เพื่อสามารถใช้โอกาสท่ี
เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนท่ีมีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกันยังมีการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 :  ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า คือการพัฒนา
ต่อยอดโดยให้การสนับสนุนโครงการตามนโยบายต่างๆ ประการหนึ่งก็คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
(Community Enterprise)  คือการเริ่มพัฒนากลุ่มรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจท่ีอาศัยความเป็นอยู่
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ปัจจุบัน ได้แก่ การกิน การจับจ่าย การผลิตสินค้าท่ีน าวัตถุดิบมาจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน และเกิด
การรวมตัวกันเกิดขึ้น  จนสามารถจัดต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ      
ท าให้คนไทยหลายๆ กลุ่มได้รวมตัวกันจัดต้ัง ก ลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise ) 
จนสามารถพึ่งตนเองได้   

แม้ว่าผู้ประกอบการชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนจะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนก็ยังเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีขนาดไม่ถึงกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสหกรณ ์อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจ านวนหนึ่งท่ี
ยังขาดความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าท้ังในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
(ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2554)  

อีกประการท่ีส าคัญและน่าสนใจ คือกระแสทิศทางการประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น คือการสร้างมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจาก
ความคิดมนุษย์ เปล่ียนจากการผลิตและการให้บริการไปสู่ธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็น
วัตถุดิบส าคัญ (ณัฐวุฒิ พงศ์ศิริ, 2558) และเป็นท่ีน่าสนใจ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 เพื่อบูรณาการการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศท้ังระบบ เพื่อประสานการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบันแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ถือได้
ว่าเป็นการด าเนินการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มคุณค่า (Value 
creation) ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรมซึ่งได้ขับเคล่ือนการพัฒนาต้ังแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในปัจจุบัน ท้ังนี้ในระยะเริ่มต้นของการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ
กับภาคีการพัฒนาท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างจริงจัง และมีบูรณาการ 
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติและสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

ท้ังนี้การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน จะเป็นส่วนในการส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจ
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆของตนเองท้ังด้านการบริหารจัดการ การผลิต การจัดจ าหน่าย รวมถึง
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และพร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ทาง
สังคม ท้ังการเปิดเสรีทางการค้าในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

จากท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาศัย
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ส่ิงท่ีประเทศของเรามีความโดดเด่น นั่นคือ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เริ่มจากการการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท าการศึกษาบริบทเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการชุมชน จัดท า
รูปแบบและเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจ  และเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป  ท้ังนี้ 
ผู้จัดท าได้เลือกพื้นท่ีในการศึกษาวิจัย คือ พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม  

หากพิจาณาถึงวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐมนั้นจะพบว่ามีจ านวนวิสาหกิจชุมชน
ท้ังหมด จ านวน 278 แห่ง (กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน, 2558) ซึ่งหากพิจารณาแยกประเภทกิจการของวิสาหกิจชุมชนจะพบว่ามีวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทการผลิตพืช ปศุสัตว์ และการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารมากท่ีสุด ซึ่งล้วนเป็น
วิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ในระดับสูง ซึ่งหากพิจารณาเบื้องต้นถึงศักยภาพของ
ผู้ประกอบการชุมชน แต่ละชุมชนมีความช านาญในด้านการผลิตเป็นอย่างดี แต่ยังขาดองค์ความรู้ใน
ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงควรท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จะให้การส่งเสริม โดยเฉพาะในเรื่องการหาตลาดจ าหน่ายและการจัดฝึกอบรมทางด้านการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่ีมีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 
ค าถามหลักในการวิจัย 

1. ข้อมูลสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร 
2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ี

เหมาะสมควรมีรูปแบบอย่างไร 
3. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่ 
4. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้

หรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
2. เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจ

ชุมชน 
3..เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
4. เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินวิจัย เริ่มต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 

รวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย  

ขอบเขตด้านพื้นท่ีในงานวิจัยนี้ ท าการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ จาก 7 อ าเภอในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอสามพราน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอ
บางเลน อ าเภอก าแพงแสน  และอ าเภอดอนตูม โดยท าการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจเพื่อใช้ในการศึกษา
ทดลอง (Tryout Study) จ านวน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม ท่ีต้ัง เลขท่ี 88 หมู ่4 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ท่ีต้ัง เลขท่ี 4/30 หมู่ 2 ต าบล
สนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 

4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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4.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีถูกคัดเลือกในการศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม โดยมุ่ง
ศึกษาท่ีประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิก ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นท่ี จ านวน
แห่งละ 10 คน รวม 20 คน 

4.2 กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในการศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนแห่งละ 5 คน รวม 10 คน 

4.3 ผู้เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 5 คน 

4.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีถูกคัดเลือกในการศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการอบรมให้
ความรู้ ได้แก่ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกในการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 2 แห่ง แห่งละ 12 คน รวม 24 คน 

4.5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีถูกคัดเลือกในการศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้แก่ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิก ในการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 2 แห่ง แห่งละ 10 คน รวม 20 คน 

4.6 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Product Testing) 
(การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ) คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลท่ีมีความสนใจในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
จ านวน 385 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (Product Testing) เพิ่มอีกร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงเก็บตัวอย่างรวมท้ังส้ิน 
424 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane: 1967)  

4.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Product Testing) 
(การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลท่ีมีความสนใจในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ละ 12 คน รวม 24 คน โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

4.8 ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ านวน 5 คน 
5. ขอบเขตด้านตัวแปร 

5.1 ตัวแปรต้น รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5.2 ตัวแปรตาม ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
 
 

 



6 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู ้ประกอบการช ุมชน . (Entrepreneurial.community) .หมายถ ึง .ผู ้ด า เน ิน

กิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดการจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท้ังทางภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน  (ขวัญกมล ดอนขวา , 2555) ท า
หน้าท่ีจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ท้ังทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร และทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ไปสู่การพัฒนาให้เกิดความร่วมมือและความ
เข้มแข็งในชุมชน ซึ่งต่างจากวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องท าการขึ้นทะเบียน ในท่ีนี้ หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบ
กิจการของชุมชนท่ีถูกคัดเลือกในการศึกษา พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy or CE) หมายถึง องค์ประกอบร่วมของ
แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา.ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรู้ของสังคมและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม ่ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งค่ังและสร้างงาน ให้
เกิดขึ้นได้ โดยท่ีสามารถส่ังสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) หมายถึง การน าเอาความรู้ท่ีมี
อยู่ในชุมชน ความรู้ภายนอกชุมชน ความรู้จากการจัดกิจกรรม ความรู้จากการดูงาน ท าการรวบรวม
และแลกเปล่ียนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) หมายถึง กระบวนการที่ท า
ให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีลักษณะ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ โดยสามารถสนองความต้องการเดิม หรือความต้องการใหม่ของผู้ซื้อ
ได้ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลท าให้สามารถต้ังราคาได้สูงขึ้น 

วิสาหกิจชุมชน (Community.Enterprise) หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบกิจการของ
ชุมชนท่ีถูกคัดเลือกในการศึกษา พื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลในชุมชนท่ีมีวิถี
ชีวิตร่วมกัน และร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ ตาม 
ท้ังนี้เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน  

 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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ศักยภาพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความพร้อม หรือคุณสมบัติต่างๆท่ีมีอยู่ จาก
การส่ังสมความรู้ ประสบการณ์จากการท างาน และการสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ น ามาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ท าให้
เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
2..ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบ

กิจการวิสาหกิจชุมชน 
3. ผลการศึกษาท าให้เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
4..สามารถน ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ท่ีได้ น าไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอื่นๆ ก่อให้เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ   
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  
ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร๎างสรรค๑ ผ๎ูวิจัยได๎ค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
และประเด็นในการศึกษาให๎ได๎ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค๑โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดความเป็นผ๎ูประกอบการ 

2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 

3. แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ 

5. แนวคิดทุนทางสังคม 

6. แนวคิดเครือขํายทางสังคม 

7. แนวคิดการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ 

8. แนวคิดกระบวนการพัฒนา 

9. แนวคิดธุรกิจชุมชน 

10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

1. แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 
1.1 ความหมายของผู้ประกอบการ  

ปราโมทย๑ เจนการ (2523:.20).กลําววํา.การเป็นผ๎ูดําเนินการจัดการกิจการ โดย
หน๎าท่ีพื้นฐานแล๎วผ๎ูประกอบการ หมายถึง ผ๎ูท่ีนําเอาปัจจัยการผลิตตํางๆ ได๎แกํ ทุน ท่ีดิน และ
แรงงาน มาผสมผสาน จัดสรร เส่ียงและตัดสินใจดําเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อกํอให๎เกิดการผลิต 
หรือบริการเพื่อจําหนํายให๎แกํบุคคลท่ัวไปด๎วยตัวเอง  

ผุสดี รุมาคม (2529: 33) กลําววํา ผ๎ูประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีจัดต้ังองค๑การ
กิจการโดยยอมรับความเส่ียงภัยเพื่อหวังกําไร เป็นผ๎ูจัดระเบียบและดําเนินกิจการขนาดยํอมเพื่อกําไร
และความพอใจในด๎านจิตวิทยา  
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ปรีชา ทิวะหุต และสุพชรา มั่นพลศรี (2536: 1) กลําววํา ผ๎ูประกอบการ หมายถึง   
ผ๎ูท่ีจัดต้ังองค๑กรใหมํหรือคนท่ีริเริ่มกิจการขึ้นมาคอยผลักดันให๎กิจการก๎าวหน๎าไป และเป็นคนท่ีคอย
ปูอนพลังงานให๎แกํกิจการ  

อาทิตย๑ วุฒิคะโร (2543: 3) กลําววํา ผ๎ูประกอบการจะต๎องเป็นบุคคลท่ีมีความคิด
สร๎างสรรค๑ในการหาโอกาสทางกิจการใหมํๆ อยูํตลอดเวลา และจําเป็นต๎องมีความอดทน มุํงมั่น กล๎า
ตัดสินใจ และกล๎าเส่ียงในการท่ีจะนําความคิดสร๎างสรรค๑ใหมํๆ ของตนเอง นั้นมาปฏิบัติเพื่อให๎เกิดผล
ค๎ุมคําในเชิงพาณิชย๑อีกด๎วยและต๎องเป็นผ๎ูท่ีริเริ่มและยินดีท่ีจะรับความเส่ียงในการลงทุนประกอบ
กิจการ โดยรวบรวมผสมผสานปัจจัยการผลิตท้ังหลายเข๎าด๎วยกัน และนําสติปัญญา ประสบการณ๑ 
และวิทยาการด๎านการผลิตและการจัดการท่ีเหมาะสมจัดการให๎เกิด การผลิตสินค๎า หรือการจําหนําย 
หรือการให๎บริการแกํผ๎ูเกี่ยวข๎อง 

บุญฑวรรณ วิงวอน (2555: 200) กลําววํา ผ๎ูประกอบการเป็นบุคคลท่ีทําหน๎าท่ีใน
การใช๎โอกาสท่ีมีอยูํในตลาดและมีสํวนเกี่ยวพันกับการจัดหาและนําเอาทรัพยากรมาใช๎ประโยชน๑
ผ๎ูประกอบการ คือ ผ๎ูท่ีแบกรับความเส่ียงในระหวํางการแสวงหาโอกาสและเกิดความคิดสร๎างสรรค๑
และการสร๎างนวัตกรรม นอกจากนั้นผ๎ูประกอบการยังทําหน๎าท่ีในการบริหารกิจกรรมของตนเอง
รวมถึงการบริหารงานประจํา  

Joseph Schumpeter (1910) กลําววํา มีมุมมองท่ีแตกตํางไปไมํได๎สนใจเรื่องความ
เส่ียง แตํให๎ความสําคัญตํอการสร๎างนวัตกรรมองค๑การและเห็นวําผ๎ูประกอบการนั้นคือผ๎ูท่ีนําเสนอส่ิง
ใหมํ (innovator) ท่ีไมํใชํนักประดิษฐ๑ (inventor) ทําการเปล่ียนแปลงตลาด ด๎วยการนําเอาทรัพยากร
ท่ีมีอยูํมาผสมรวมกัน (resource combination) ให๎กลายเป็นส่ิงใหมํ และได๎แบํงวิธีการนี้ออกเป็น 5 
วิธี ได๎แกํ  

1. การนําเสนอสินค๎าท่ีมีคุณภาพใหมํ  
2. การใช๎วิธีการผลิตแบบใหมํ  
3. การเปิดตลาดใหมํ 
4. การค๎นหาแหลํงซื้อวัตถุดิบใหมํ หรือการค๎นหาวัตถุดิบชนิดใหมํ 
5. การกํอตั้งกิจการใหมํ  
Cantillon (1931) กลําววํา แนวคิดด๎านศักยภาพผ๎ูประกอบการ โดยศักยภาพเป็น

สมรรถนะของบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีแตกตํางจากผ๎ูอื่นผํานประสบการณ๑ธุรกิจ ความรู๎ท่ีส่ังสมมา 
ทุนเดิมทางสังคม แนวคิดในการทํางานเครือขํายธุรกิจและปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง ผ๎ูประกอบการต๎องมี
การแบกรับความเส่ียงและมีความสามารถด๎านการจัดการธุรกิจ 
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Schumpeter (1934: 120) กลําววํา ผ๎ูประกอบการมีบทบาทสําคัญในวงจรธุรกิจ
ยุคใหมํรวมถึงท่ีเป็นผ๎ูรังสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํ บริการใหมํในวงการค๎าท้ังในและตํางประเทศเพื่อเป็น
ผ๎ูนําของตลาดสากล 

Drucker (1985) กลําววํา กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ไมํวําจะเป็นสถาบันของ
รัฐ หรือบริษัทเอกชน ผ๎ูประกอบการมีบทบาทสําคัญในการพัฒนานวัตกรรม โดยใช๎ความคิด
สร๎างสรรค๑ รวมท้ังผลิตภัณฑ๑สินค๎าและบริการใหมํ กระบวนการผลิตใหมํเทคโนโลยีใหมํ วัสดุใหมํและ
รูปแบบการจัดการธุรกิจแบบใหมํๆ เกิดขึ้น 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ผ๎ูประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีกํอต้ังองค๑กรเป็นเจ๎าของ
หรือหุ๎นสํวนและดําเนินการโดยยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการดําเนินกิจการ เพื่อผลกําไรและ
ความพอใจ หรือเป็นผ๎ูกระต๎ุนในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเป็นผ๎ูท่ีมีเปูาหมายในการค๎นหา มี
การวางแผนอยํางรอบคอบ และตัดสินตามกระบวนการประกอบกิจการ รวมท้ังผ๎ูประกอบการต๎อง
เป็นผ๎ูทํางานอยํางสร๎างสรรค๑ มีมุมมองในแงํดีตามพันธะในการจัดสร๎างแหลํงทรัพยากรใหมํ หรือนํา
ความสามารถเกําไปรวมกันเป็นลักษณะใหมํ เพื่อเปูาหมายในการสร๎างสรรค๑ความมั่นค่ังแกํกิจการ 

1.2 ความส าคัญของผู้ประกอบการ 
อาทิตย๑ วุฒิคะโร (2543) กลําววํา ปัจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีทําให๎ธุรกิจประสบความสําเร็จ 

คือ ผ๎ูประกอบการ ขณะท่ีปัจจัยด๎านอื่นๆเป็นเพียงสภาวะแวดล๎อมท่ีเป็นเพียงปัจจัยเสริมชํวยให๎เกิด
ความสมบูรณ๑ เพราะผ๎ูประกอบการเป็นผ๎ูกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน๑ น โยบาย และกลยุทธ๑ตํางๆให๎
เหมาะสมกับส่ิงแวดล๎อมและสังคมท่ีตนดําเนินอยูํ  เพื่อผลักดันธุรกิจให๎เกิดการพัฒนาความสําเร็จ
ตามท่ีคาดหวัง 

Wickham (2001: 7-11) บทบาทหน๎าท่ีของผ๎ูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ      
มีหน๎าท่ีท่ีสําคัญมากมาย ได๎แกํ 

1..บทบาทหน๎าท่ีการเป็นผ๎ูกํอตั้งองค๑กร ผ๎ูประกอบการเป็นผ๎ูท่ีทําหน๎าท่ีกํอต้ังองค๑กร
ทางธุรกิจ เป็นผ๎ูมีหน๎าท่ีในการนําปัจจัยแวดล๎อมตํางๆ ไมํวําจะเป็นคน ทรัพย๑สิน ทรัพยากรการผลิต
ตํางๆ มารวมกัน โดยจัดการกับปัจจัยเหลํานั้น ให๎เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2..บทบาทหน๎าท่ีการเป็นเจ๎าขององค๑กร ผ๎ูประกอบการเป็นท้ังผ๎ูลงทุนและถือหุ๎นใน
กิจการ ซึ่งต๎องเป็นผ๎ูจัดการธุรกิจนั้นๆ 

3..บทบาทการเป็นผ๎ูนํา ผ๎ูประกอบการจําเป็นต๎องมีบทบาทในการเป็นผ๎ูนําอยําง
เดํนชัด โดยต๎องเป็นผ๎ูบุกริเริ่มงานใหมํๆ รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพ และผลักดันให๎เกิดการทํางาน
เป็นทีม โดยอาศัยศิลปะในการปกครอง ตลอดจนสํงเสริมขวัญและกําลังใจแกํลูกน๎อง ให๎พร๎อมท่ีจะ
รับมือและก๎าวทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น การเป็นผ๎ูนําถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญมากตํอ
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ความสําเร็จของการเป็นผ๎ูประกอบการ เพราะการเป็นผ๎ูนําถือเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการ
บริหารจัดการ 

4..บทบาทการเป็นผ๎ูจัดการ ในหลากหลายสถานการณ๑ ผ๎ูประกอบการจึงมีบทบาท
หน๎าท่ีแตกตํางกันออกไป ไมํวําจะเป็นบทบาทใดก็ตาม รวมท้ังบทบาทการเป็นผ๎ูจัดการ 

5..บทบาทการเป็นผ๎ูนําความรู๎ความชํานาญมาใช๎ ผ๎ูประกอบการจําเป็นต๎องนํา
ความรู๎ ความชํานาญท่ีมีอยูํมาใช๎ในการดําเนินงาน จัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยูํ สร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆ 
และมองหาชํองทางหรือโอกาสทางธุรกิจ 

6..บทบาทหน๎าท่ีการเป็นผ๎ูระบุโอกาสทางการตลาด ผ๎ูประกอบการต๎องวิเคราะห๑
ทิศทางของตลาด เพื่อหาชํองทาง ซึ่งชํองทางนั้นเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพในโลกธุรกิจ 

7..บทบาทหน๎าท่ีการเป็นผ๎ูนํานวัตกรรมใหมํเข๎าสํูตลาด ผ๎ูประกอบการต๎องหา
นวัตกรรมใหมํมาปรับใช๎ในองค๑การ โดยนวัตกรรมนั้นอาจจะนํามาปรับใช๎ในหลายๆด๎าน ไมํวําจะเป็น
เรื่องของผลิตภัณฑ๑ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริการ 
และการขนสํง 

8..บทบาทของผ๎ูสร๎างสรรค๑สังคม เมื่อธุรกิจได๎มีการเติบโตและขยายตัวออกไป 
นอกจากเป็นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว ผ๎ูประกอบการยังสามารถกระทําเพื่อ
รับผิดชอบตํอสังคม โดยไมํได๎ดําเนินธุรกิจแบบมุํงกําไรเพียงอยํางเดียว หรือทําธุรกิจท่ีกํอให๎เกิดผลเสีย
ตํอผ๎ูบริโภคหรือประชาชน จึงจะได๎ช่ือวําเป็นผ๎ูประกอบการท่ีมีคุณคําสมควรแกํการยกยํองของสังคม 
และการสนับสนุนของประชาชนหรือลูกค๎าตํอไป 

1.3 บทบาทของผู้ประกอบการ  
เอื้อมพร.วงศาโรจน๑.(2522:.45).กลําววํา.บทบาทท่ีสําคัญของผ๎ูประกอบการตาม

แนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร๑ คือ การนําส่ิงประดิษฐ๑คิดค๎นใหมํๆ มาใช๎เป็นประโยชน๑และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต  

ธีรยุส วัฒนศุภโชค.(2542:.65).กลําววํา.บทบาทท่ีสําคัญของผ๎ูประกอบการต๎องมี
ความคิดสร๎างสรรค๑แปลกใหมํ ท่ีโดดเดํนเหนือคํูแขํงขัน อันจะเป็นบํอเกิดของ ลักษณะสินค๎าและ
บริการชนิดใหมํๆ ท่ีเกิดขึ้นมาเป็นกิจการ และอุตสาหกรรมชนิดตํางๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผ๎ูบริโภคให๎มากขึ้น  

Longenecker, Moore & Petty (1994: 23-29) กลําววํา บทบาทของผ๎ูประกอบการ
ในกิจการขนาดเล็กเริ่มต๎นจากเจ๎าของกิจการ นับวํามีความสําคัญยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และโอกาสท่ีกิจการเหลํานี้จะเติบโตกลายเป็นกิจการขนาดใหญํ ความสําเร็จขึ้นอยูํกับผ๎ูประกอบการ
เป็นสําคัญ ดังนั้นผ๎ูประกอบการจะปฏิบัติภารกิจในบทบาทดังตํอไปนี้  
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1..บทบาทของนักลงทุน เนื่องจากการเริ่มกิจการสํวนมากเกิดจากผ๎ูประกอบการมี
ความมั่นใจในความคิดของตัวเอง แตํไมํมีผ๎ูรํวมทุนทําให๎การลงทุนในกิจการครั้งแรกต๎องเป็นเงิน
สํวนตัว ดังนั้นผ๎ูประกอบการจึงเป็นผ๎ูท่ีกล๎าเส่ียงลงทุน เพื่อลงมือทําประโยชน๑ตํอสังคม โดยพิสูจน๑
ความสามารถให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2..บทบาทของผ๎ูจัดการ แม๎วํากิจการท่ีต้ังขึ้นจะเป็นเพียงกิจการขนาดเล็กในฐานะ
ผ๎ูประกอบการจําเป็นต๎องประกอบภารกิจในฐานะผ๎ูจัดการเพื่อให๎สามารถดําเนินการตามเปู าหมาย
ของกิจการได๎จนบรรลุผลสําเร็จ โดยผ๎ูประกอบการต๎องหาความรู๎เกี่ยวกับหน๎าท่ีในการจัดการและต๎อง
พยายามสร๎างสมประสบการณ๑ในการจัดการให๎มากขึ้นด๎วย  

3..บทบาทของผ๎ูนํา โดยปกติกิจการขนาดเล็กมักจะจ๎างบุคคลเข๎ามาทํางานตาม
ความเหมาะสมขององค๑กร ทําให๎ผ๎ูประกอบการต๎องมีบทบาทในการเป็นผ๎ูนําอยํางเดํนชัด โดยต๎อง
เป็นผ๎ูบุกเบิกริเริ่มงานใหมํๆ รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพงานปัจจุบัน และผลักดันให๎เกิดการทํางานเป็น
ทีม โดยอาศัยศิลปะในการปกครอง ตลอดจนสํงเสริมขวัญและกําลังใจ อีกท้ังพัฒนาลูกน๎องให๎เติบโต
ก๎าวทันเทคโนโลยีใหมํๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับงานด๎วย  

4..บทบาทของผ๎ูสร๎างสรรค๑สังคม เมื่อผ๎ูประกอบการได๎ริเริ่มกิจการเพื่อชํวยเหลือ
และทําประโยชน๑กับสังคมและผ๎ูบริโภคในเชิงเศรษฐศาสตร๑แล๎ว หากวํากิจการเติบโตและขยายตัว
ออกไปนอกจากเป็นการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าแล๎ว ผ๎ูประกอบการยังสามารถกระทําเพื่อ
รับผิดชอบตํอสังคมโดยไมํมุํงดําเนินกิจการแบบมุํงกําไรเพียงอยํางเดียว หรือทํากิจการท่ีกํอให๎เกิด
ผลเสียตํอผ๎ูบริโภคหรือชุมชน จึงจะได๎ช่ือวําเป็นผ๎ูประกอบการท่ีมีคุณคําสมควรแกํการยกยํองของ
สังคม และการสนับสนุนของประชาชนหรือลูกค๎าตํอไป 

Kuratlo & Hodgetts (1998: 1-3) กลําววํา ผ๎ูประกอบการ คือ ผ๎ูท่ีริเริ่มกิจการ
ขึ้นมาและดําเนินงานกิจการขึ้นมาและดําเนินงานกิจการอยํางตํอเนื่องโดยมุํงท่ีจะกิจการประสบ
ความสําเร็จและก๎าวหน๎ายิ่งๆ ข้ึนไป โดยธรรมชาติแล๎วผ๎ูประกอบการกิจการสํวนมากมักจะเริ่มกิจการ
ของต๎นจากขนาดเล็กแล๎วจึงคํอยๆ เติบโตขึ้นเมื่อการดําเนินงานได๎ประสบผลสําเร็จเป็นขั้นๆ 
ตามลําดับ ขณะเดียวกันผ๎ูประกอบการในกิจการขนาดเล็กนับได๎วําเป็นผ๎ูเล็งเห็นถึงโอกาสหรือความ
ต๎องการท่ีสามารถจัดต้ังกิจการขึ้นมาให๎บริการตอบสนองลูกค๎าและสังคมได๎ กิจการขนาดเล็ก
กลายเป็นกิจการท่ีมีจํานวนมากมาย และมีบทบาทยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจในการสร๎างคุณคําตํางๆ ท้ังภาค
การผลิต การขาย และการบริการตํางๆ 
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1.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ  
บรรพต วีระสัย (2524:.84-85).กลําววํา ความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจของสังคมจะ

มากหรือน๎อย สืบเนื่องมาจากแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของประชากร แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ดังกลําวจะ
กํอให๎เกิดสภาพจิตใจในลักษณะตํางๆ โดยสภาพจิตใจของผ๎ูประกอบการนั้น มีลักษณะสรุปได๎ดังนี้ 

1..มีความกล๎าเส่ียงพอสมควร แตํเป็นความกล๎าเส่ียงชนิดท่ีมีช้ันเชิง และสํงเสริมให๎มี
การตัดสินใจได๎โดยไมํลังเล  

2. มีความกระตือรือร๎นท่ีจะดําเนินการใดๆ ก็ตามให๎เป็นผลสําเร็จ  
3. มีความรับผิดชอบและเช่ือมั่นในตนเอง  
4. ต๎องคํานึงถึงผลการกระทําใดๆ โดยตีคําออกมาในรูปของเงินตรา  
5. คอยหาโอกาส และชํองทางในการประกอบกิจกรรมใหมํๆ อยูํเสมอ  
6. มีความสามารถในการจัดรูปงาน และการวาง ตัวบุคคลในหนํวยงาน 
ดนัย เทียนพุฒ (2532:.67-68).กลําววํา ปัจจัยท่ีใช๎ในการประเมินความเป็น

ผ๎ูประกอบการได๎ดังนี้ 
1. ความสามารถทางนวัตกรรม เป็นความสามารถในการแสวงหาชํองทางใหมํๆ 
2. ความสามารถในการจัดการกับส่ิงยุํงเหยิง เป็นความสามารถในการจัดการกับส่ิงท่ี

เกิดอยํางไมํคาดฝัน คุณลักษณะนี้จะเกี่ยวพันใกล๎ชิดกับกระบวนการเกิดนวัตกรรม นั่นคือ นวัตกรรม
จะเกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ และผ๎ูท่ีมีความคิดสร๎างสรรค๑สามารถจะจัดการส่ิงตํางๆ ท่ีอยูํในสภาพ
วุํนวายยุํงเหยิงให๎เข๎ารูปเข๎ารอยได๎ดี  

3. ความปรารถนาความสําเร็จ เป็นแรงผลักดันให๎เกิดการทุํมเทเพื่อมุํงสํูเปูาหมาย  
4..ความสามารถวางแผนอยํางสมจริง เป็นแผนงานท่ีประกอบไปด๎วยเปูาหมายท่ีท๎า

ทายขณะเดียวกันก็เป็นเปูาหมายท่ีสามารถคาดคะเนวําจะสําเร็จได๎ด๎วย  
5. เป็นผ๎ูนําท่ีเน๎นเปูาหมายจะใช๎ความสามารถของตนเองและผ๎ูใต๎บังคับบัญชามุํง

ไปสํูเปูาหมายหลัก  
6. ผ๎ูประกอบการจะรวบรวมข๎อมูลและข๎อเท็จจริง รวมท้ังศึกษาและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเป็นไปได๎  
7..มีความรับผิดชอบ ผ๎ูประกอบการเป็นผ๎ูกําหนดเปูาหมาย และตัดสินใจวําจะใช๎

ความสามารถท่ีมีอยูํทํางานไปในทิศทางใด  
8. สามารถปรับตัวได๎ เป็นความสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงตํางๆ ได๎ตามสถานการณ๑  
9..เป็นนักจัดองค๑การและนักบริการ ผ๎ูประกอบการจะต๎องระบุและจัดกลํุมพนักงาน

ท่ีเหมาะสมให๎สามารถทํางานประสบความสําเร็จได๎ รวมท้ังให๎ความสําคัญกับความสามารถของคน
และคัดเลือกคนท่ีเหมาะสมกับงาน 
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ถาวร - ธนะเวช ศรีสขะโต (2543: 25) กลําววํา ผ๎ูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ
มักจะมีลักษณะดังตํอไปนี้  

1..เป็นนักวิ เคราะห๑โอกาส ชอบค๎นคว๎าหาความรู๎  แสวงหาโอกาสเพื่อไปสํู
ความสําเร็จมักจะหาหนทางท่ีดีกวําในการทํางานตํางๆ  

2..เป็นนักแก๎ปัญหา สามารถเข๎าถึงปัญหาและแก๎ไขด๎วยความมั่นใจ คือเข๎าใจอยําง
ชัดเจนวําจะต๎องทําอะไรให๎สําเร็จ และสามารถแก๎ไขปัญหา ได๎อยํางรวดเร็ว มักจะมองหาทางเลือก
ตํางๆ เพื่อแก๎ปัญหา รู๎วําจะต๎องประเมินทางเลือกอยํางไร เพื่อท่ีจะแก๎ปัญหาได๎งํายท่ีสุด 

3..เป็นนักคิดท่ีมีเหตุผล ไมํกลัวท่ีจะยอมรับวําตัวเองผิด เมื่อผ๎ูประกอบการพบวิธี
แก๎ปัญหาแล๎ว ก็นําท่ีจะนําวิธีแก๎ปัญหานั้นไปให๎ผ๎ูทรงคุณวุฒิชํวยดู เพื่อหลีกเล่ียงการตัดสินปัญหาท่ี
เข๎าข๎างตัวเอง และยอมรับการปรับปรุงด๎วยวิธีที่ดีกวํา  

4..เป็นนักบริการตามวัตถุประสงค๑ เข๎าใจงานท่ีละเอียดแตํละงานท่ีจะต๎องเสร็จ
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ ซึ่งจะต๎องมีการวางแผน การตัดสินใจทางกลยุทธ๑ มักจะสรรหาทางท่ีดีท่ีสุด
อยูํตลอดเวลาเพื่อให๎งานสําเร็จตามเปูาหมาย  

5..เป็นนักทํางาน ชอบทํากิจกรรมและต๎องทําให๎สําเร็จ เวลาสํวนตัวจะเป็นเวลา
ทํางานไปด๎วย และจะทําทุกอยํางท่ีทําได๎ 

6..เป็นนักควบคุม ผ๎ูประกอบการชอบท่ีจะควบคุมงานและควบคุมตัวเอง ได๎รู๎วํ า
ตัวเองกําลังทําอะไรอยูํ สามารถทํางานทํางานคนเดียวได๎ มีความมุํงมั่นท่ีจะประสบความสําเร็จ และ
สําหรับผ๎ูประกอบการท่ีประสบความล๎มเหลวนั้น คือผ๎ูประกอบการท่ีขาดประสบการณ๑ด๎านการ
บริหาร วางแผนทางการเงินผิดพลาด วิเคราะห๑ทําเลท่ีต้ังผิด ควบคุมกิจการไมํได๎ คําใช๎จํายสูง บริหาร
ลูกหนี้ไมํมีประสิทธิภาพ ไมํทํุมเท และขยายกิจการเกินตัว 

ดนัย เทียนพุฒ (2545: 105-106).กลําววํา.ปัจจัยแหํงความสําเร็จของธุรกิจหรือ
ความได๎เปรียบในการแขํงขัน คือ ความสามารถหลักของธุรกิจ (Core Competencies).ซึ่งเป็นคําท่ี
ใช๎อธิบายถึงนัยสําคัญท่ีมีผลกระทบทางทฤษฏีและการปฏิบัติการทางกลยุทธ๑ธุรกิจ โดยอ๎างถึง ส่ิงท่ี
รวมกันของทักษะและเทคโนโลยี ซึ่งทําให๎บริษัทสามารถผลิตบางส่ิงบางอยํางท่ีมีคุณคําสําหรับลูกค๎า 
และดําเนินไปอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาท้ังยังใช๎เผชิญกับการเปล่ียนแปลงในตลาดการแขํงขัน และควร
คิดใหมํเกี่ยวกับกลยุทธ๑ในเทอมของความสามารถมากกวําหนํวยกลยุทธ๑ธุรกิจ  

Papanek (1991: 317) กลําววํา บุคคลท่ีจะเป็นผ๎ูประกอบการท่ีดี จําเป็นต๎องมี
ทักษะพิเศษ และมีคุณสมบัติบางอยํางท่ีตํางจากบุคคลท่ัวไป เชํน มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงกวําบุคคล
ท่ัวไป มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความพร๎อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และมีความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของตนเองมากกวําผ๎ูท่ีไมํได๎ประกอบกิจการ เชํน กลํุมข๎าราชการ  
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Rissal (1992: 15-16) กลําววํา คุณลักษณะของผ๎ูประกอบการในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ๑อยํางละเอียดกับผ๎ูประกอบการ 27.คนในกิจการประเภทตํางๆ และใช๎วิธีการ
วิเคราะห๑เชิงคุณภาพ และพบวํา คุณลักษณะของผ๎ูประกอบการท่ีใช๎เป็นกรอบการอ๎างอิงในการ
ประกอบอาชีพกิจการสํวนตัว ได๎แกํสภาพแวดล๎อม แรงจูงใจ ใฝุสัมฤทธิ์ ความคิดริเริ่ม ทักษะและ
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีตํางๆ ทักษะในการบริหารองค๑กร และความพากเพียร (ขยัน) นอกจากนั้ นยัง
พบวําพื้นฐานทางกาศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเกื้อหนุนการเป็นผ๎ูประกอบการ 

Hamel & Prahalad (1994 อ๎างถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2545: 106-111) กลําววํา 
ความสามารถหลักของธุรกิจวํา เป็นส่ิงท่ีรวมกันของทักษะและเทคโนโลยีมากกวําทักษะหรือ
เทคโนโลยีเด่ียวๆ และความสามารถหลักของธุรกิจจะเป็นดังนี้  

1..เป็นส่ิงท่ีแทนผลรวมการเรียนรู๎ การข๎ามชุดทักษะของแตํละบุคคลและแตํหนํวย
ของบุคคลในองค๑กร  

2..เป็นส่ิงท่ีไมํเหมือนความรู๎ท่ีมีอยูํเป็นประจําอยํางครบถ๎วนในแตํละบุคคลหรือทีม
เล็กๆ 

3. เป็นประตูไปสํูโอกาสในอนาคต  
4..เป็นชุดของทักษะและเทคโนโลยีท่ีทําให๎บริษัทสามารถกําหนดประโยชน๑ท่ีเจาะจง

โดยเฉพาะตํอลูกค๎า  
5. การแขํงขันด๎านความสามารถไมํใชํระหวํางผลิตภัณฑ๑กับผลิตภัณฑ๑หรือแม๎กระท่ัง

ธุรกิจกับธุรกิจ แตํเป็นบริษัทกับบริษัท  
6. ความสามารถหลักของธุรกิจเป็นรากแก๎วของการแขํงขัน โดยท่ีผลิตภัณฑ๑และ

บริการคือผลผลิต 
ปัจจัยท่ีช้ีถึงส่ิงท่ีเป็นความสามารถหลักของธุรกิจ จะต๎องผํานเกณฑ๑ 3 อยํางตํอไปนี้ 

คือ 
1..คุณคําตํอลูกค๎า คือ เสนอส่ิงท่ีสร๎างประโยชน๑ให๎ลูกค๎าอยํางแท๎จริง อธิบายวํา  

เป็นทักษะท่ีสามารถทําให๎ธุรกิจสํงมอบประโยชน๑พื้นฐานตํอลูกค๎า 
2. ความแตกตํางจากคํูแขํงขัน ความสามารถหลักของธุรกิจจะต๎องแตกตํางในการ

แขํงขันหรือเลียนแบบได๎ยาก ระดับความสามารถหลักของบริษัทเป็นส่ิงท่ียั่งยืนท่ีสุดเหนือธุรกิจอื่น คือ 
มีความแตกตํางระหวํางความสามารถท่ีจําเป็นและความสามารถท่ีแตกตําง ส่ิงท่ีจําเป็น คํูแขํงมีอยูํ
หรืออาจเลียนแบบได๎งําย แตํถ๎าเป็นความสามารถหลักจะไมํใชํส่ิงท่ีมีอยูํภายในอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาเพิ่มได๎ ความสามารถหลักของธุรกิจจะเป็นความสามารถท่ีแท๎จริง เพื่อ
สร๎างให๎เกิดผลิตภัณฑ๑ใหมํในตลาด ถ๎าจะประเมินวําความสามารถใดสามารถพัฒนาเพิ่มได๎ ให๎
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พิจารณาจากการท่ีผ๎ูบริการระดับสูงต๎องทํางานหนัก เพื่อหนีไปจากมุมมองท่ีเน๎นผลิตภัณฑ๑ใน
สมรรถภาพของธุรกิจ 

Karatko & Hodgetts (1998: 6) กลําววํา ผ๎ูประกอบการกิจการขนาดยํอม 
มีบทบาทในการดําเนินงานตํางจากผ๎ูบริหารกิจการขนาดใหญํ คือ ผ๎ูประกอบกิจการขนาดยํอมสํวนใหญํ
รับผิดชอบงานหลายด๎านไมํวําจะเป็นด๎านบริหาร ด๎านวางแผนดําเนินงาน ด๎านแสวงหาและติดตํอ
ลูกค๎า ด๎านการจัดหาวัตถุดิบ จัดสรรทรัพยากรและควบคุมการผลิต ตลอดจนรํวมกิจกรรรมด๎านการ
ขายและการประชาสัมพันธ๑ฯลฯ ผ๎ูประกอบการองค๑กรขนาดยํอม จึงจําเป็นต๎องมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานเกือบทุกหน๎าท่ีเพื่อความสําเร็จและความอยูํรอดขององค๑กร ขณะท่ีกิจการขนาดใหญํมีการ
แบํงหน๎าท่ีความรับผิดชอบและกระจายให๎แกํฝุายหรือแผนกตํางๆ แม๎วําผ๎ูบริหารบางแผนกจะขาด
ความสามารถก็ไมํกระทบความสําเร็จขององค๑กรมากเทํากับการท่ีผ๎ูบริหารของกิจการขนาดยํอมไมํมี
ทักษะหรือขาดความสามารถในการจัดการ กิจการขนาดยํอมจํานวนมากต๎องปิดกิจการเนื่องจาก
ประสบความล๎มเหลวในการดําเนินงานและร๎อยละ.88.ของความล๎มเหลวของกิจการขนาดยํอมเกิด
จากผ๎ูประกอบการขาดทักษะในการบริหารการเป็นผ๎ูนําและมุมมองทางกิจการ  

1.5 ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเ ร็จ .(Personal 
Entrepreneurial Characteristics; PECs)  

อรพิณ สันติธีรากุล (2543:.133) กลําววํา ศักยภาพในการเป็นผ๎ูประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จ ประกอบด๎วย 

1. ศักยภาพแหํงความสําเร็จ (Achievement Competencies)  
1.1 การแสวงหาโอกาส (Opportunity.Seeking) คือการกระตือรือร๎นในการ

แสวงหาความรู๎ใหมํๆ หรือประยุกต๑ใช๎ประสบการณ๑ท่ีผํานมา เพื่อสร๎างสรรค๑หาโอกาสใหมํๆ 
1.2 ความมุํงมั่น (Persistence) คือ ความมั่งมุํนท่ีจะใช๎สติปัญญา ความสามารถ

ท่ีตนเองมีอยูํ ในการทํางานมากกวําคนอื่นก็ตาม 
1.3 ความมีพันธะตํองาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment 

to Work Contact) คือการท่ีผ๎ูประกอบการได๎ต้ังเปูาหมายแล๎ว จะนึกวาดภาพถึงความรู๎สึกท่ีจะ
เกิดขึ้นเมื่อเขาประสบความสําเร็จหรือล๎มเหลวและจะแสวงหาความต๎องการประสบความสําเร็จแกํ
ตนเองและแกํบุคคลอื่นท่ีอยูํรอบตัว ความรู๎สึกผูกพันตํอเปูาหมายนี้จะทําให๎ผ๎ูประกอบการทํุมเท
ทํางานอยํางเต็มกําลัง เต็มความสามารถรับผิดชอบตํองานท่ีทําอยํางเต็มท่ี แม๎จะเผชิญกับอุปสรรคท่ี
อาจขัดขวางการดําเนินงาน 

1.4 ความต๎องการใฝุหาทางด๎านคุณภาพ และประสิทธิภาพ (Demandfor 
Quality and Efficiency) คือ การทํางานอยํางกระตือรือร๎น มีชีวิตชีวา มองเหตุการณ๑ตํางๆเป็น
โอกาสท่ีจะได๎เรียนรู๎ อดีตเป็นเครื่องชํวยตัดสินใจ สํารวจหาวิธีการใหมํๆมาแก๎ไขปัญหา ไมํยึดติดกับ
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แผนงานท่ีวางไว๎หากไมํสามารถปฏิบัติได๎ แตํยอมเปล่ียนแปลงแผนงานให๎เป็นตามสถานการณ๑ รับฟัง
ข๎อเสนอแนะคําวิจารณ๑ตํางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานให๎เป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว๎ 

1.5 ความกล๎าเส่ียง (Risk Taking) คือ ผ๎ูประกอบการมักจะชอบทํางานท๎าทาย 
ไมํมีความภูมิใจกับงานท่ีงํายและหลีกเล่ียงงานท่ีมีความเส่ียงสูงเกินไป โดยผ๎ูประกอบการจะชอบงาน
ท่ีมีความเส่ียงปานกลางท่ีอาจประสบผลสําเร็จหรือล๎มเหลวก็ได๎ แตํประเมินแล๎ววํ ามีโอกาสทําให๎
ประสบผลสําเร็จได๎ 

2. ศักยภาพแหํงการวางแผน (Planning Competencies) 
2.1 การต้ังเปูาหมาย.(Goal.Setting).คือ.การท่ีผ๎ูประกอบการมีเปูาหมาย

สอดคล๎องกับความสนใจส่ิงท่ีตนเองถนัด และเปูาหมายนั้นผ๎ูประกอบการได๎ประเมินตนเองแล๎ววํา
ใกล๎เคียงความเป็นจริง และมีความสามารถท่ีจะทําให๎ประสบความสําเร็จในงานนั้นๆได๎ 

2.2.การวางแผน ติดตาม.ประเมินอยํางมีระบบ (Systematic.Planning.and 
.Monitoring) คือ คิดวางแผนและวางกลยุทธ๑ไว๎ลํวงหน๎า รวมถึงการใช๎หลักบริหารงานอยํางเป็นระบบ 
เพื่อวิเคราะห๑ปัญหาหรือุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นระหวํางการดําเนินงาน และนํามาประเมินเพื่อคิดหาแนว
ทางแก๎ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ 

2.3 การแสวงหาข๎อมูล ( Information.Seeking) คือ การค๎นหาและแสวงหา
ข๎อมูลอื่นๆ เชํน ข๎อมูลท่ัวไปด๎านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงการแสวงหาความรู๎
จากบุคคลอื่นๆ จากการอบรมสัมมนา การปรึกษาแนะนําจากผ๎ูรู๎หรือผ๎ูเช่ียวชาญ เพื่อชํวยให๎สามารถ
วิเคราะห๑สถานการณ๑ได๎ถูกต๎อง 

3. ศักยภาพแหํงอํานาจ (Power Competencies) 
3.1 การช้ีชวน การชักชวน การมีเครือขําย (Persuasion.Networking) คือ

ความสามารถท่ีจะชักจูง โน๎มน๎าวจิตใจผ๎ูอื่นให๎เข๎ามาชํวยเหลือรํวมมือด๎วยดี รู๎จักใช๎ความสามารถใน
การบริหารงาน สร๎างทัศนคติ แรงจูงใจตํอผ๎ูรํวมงานให๎สามารถเข๎าใจการดําเนินงานและเต็มใจ
ปฏิบัติงานตามท่ีวางแผนไว๎ นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจแบบสร๎างพันธมิตรและพึ่งพา
กันเพื่อให๎ธุรกิจด๎วยกันท้ังกลํุม 

3.2 ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self.Confidence) คือ เป็นผ๎ูท่ีมีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง ต้ังใจเด็ดเด่ียว เข๎มแข็ง มีลักษณะเป็นผ๎ูนํา 
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2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงมาพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ คําวํา วิสาหกิจชุมชนนั้นสามารถใช๎คําวํา ธุรกิจชุมชน
แทนได๎ อันเนื่องมาจากวําชุมชนไมํใชํรัฐ ดังนั้นสถานประกอบการท่ีชุมชนเป็นเจ๎าของก็ต๎องจัดวําเป็น
ของภาคเอกชนเชํนเดียวกัน แตํในความเป็นจริงแล๎วถ๎าหากใช๎คําวําธุรกิจนั่นหมายถึง  การแสวงหา
กําไรเป็นท่ีต้ัง แตํสถานประกอบการท่ีชุมชนเป็นเจ๎าของนั้นกลับมีแนวคิดท่ีเน๎นการพึ่งพาอาศัยกัน
มากกวําการแสวงหากําไร ดังนั้นจึงควรใช๎คําวํา วิสาหกิจชุมชนเชํนเดียวกับ รัฐวิสาหกิจท่ีหลายคน
รู๎จัก โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลํุมกิจกรรมของชุมชนท่ีชุมชนคิดได๎จากการเรียนรู๎ ไมํใชํกิจกรรม
เด่ียวๆ ท่ีทําเพื่อมุํงสํูตลาดใหญํ และไมํใชํกิจกรรมท่ีซับซ๎อนอะไร ล๎วนแล๎วแตํเป็นการทํากินทําใช๎
ทดแทนการซื้อจากตลาดได๎ และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคท่ีมีอยูํในชีวิตประจําวัน 
เชํน การจัดการเรื่องข๎าว หมู เห็ด เป็ด ไกํ ผัก ผลไม๎ น้ํายาสระผม สบูํ น้ํายาล๎างจาน หรืออื่ นๆ ท่ี
ชุมชนทําได๎เองโดยไมํยุํงยากนัก การทํากินทําใช๎ทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจํายและยังชํวยให๎
ระบบเศรษฐกิจใหญํเข๎มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหมํให๎เป็นฐานท่ีเป็นจริงใน
ชุมชน เพราะถ๎าชุมชนเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ได๎ทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกท่ีทําให๎ตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเข๎มแข็งและอยูํได๎ ท่ีผํานมาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบเหมือนการสร๎างตึกท่ีมีฐานแคบ ถ๎า
ฐานไมํแข็งแรง ตึกก็พังลงมา ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคัญในการสร๎างฐานมั่นคงให๎กับ
ประเทศได๎ โดยกระต๎ุนเศรษฐกิจระดับรากหญ๎าให๎เข๎มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบอาชีพให๎
เกิดการสร๎างงาน สร๎างรายได๎และลดภาระคําใช๎จํายให๎ประชาชนสํวนใหญํของประเทศสามารถ
พึ่งตนเองได๎มากขึ้น 

วิสาหกิจชุมชนจัดเป็นองค๑กรภาคประชาชนท่ีไมํมีรูปแบบ ไมํ ได๎เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายแพํงและพาณิชย๑ การสนับสนุนจึงไมํเป็นระบบและไมํมีเอกภาพ สํงผลให๎มีปัญหาในการ
ดําเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแหํงไมํเป็นท่ียอมรับของหนํวยงานรัฐหรือภาคเอกชน และ
บางครั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐแตํไมํตรงความต๎องการท่ีแท๎จริง พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได๎ถูกประกาศใช๎อยํางเป็นทางการและมีผลบังคับใช๎เมื่อวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 
2548 เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําว 

2.1 ความหมายวิสาหกิจชุมชน 
เสรี พงศ๑พิศ (2545) กลําววํา วิสาหกิจ แปลจากภาษาอังกฤษวํา Enterprise.ซึ่ง

แปลวํ า การประกอบการ แตํ ในปัจจุบันมี คําวํา วิสาหกิจชุมชน (SMCE:.Small.and.Micro 
Community Enterprise) เกิดขึ้น ซึ่งมีผ๎ูคนเริ่มหันมาให๎ความสําคัญกับวิสาหกิจชุมชน จนกลําวได๎วํา 
เป็นยุคแหํงวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีมุํงแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติหรือสร๎าง
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ผลิตภัณฑ๑โดยครอบครัวในชุมชน โดยองค๑กรชุมชนและเครือขํายองค๑กรชุมชน เพื่อการบริโภคและ
สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชน โดยมีหลักการคิดสําคัญคือ สร๎างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ๑
ให๎ชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตนเอง ลดรายจํายให๎ครอบครัว สร๎างเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีให๎
ตนเอง.และมีคุณธรรม รับผิดชอบตํอสมาชิกคนอื่นๆท่ีอยูํรํวมในชุมชน ไมํเห็นแกํประโยชน๑ด๎านกําไร
สูงสุดและไมํเอาเปรียบผ๎ูบริโภค 

พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) กลําววํา วิสาหกิจชุมชน หมายถึง 
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค๎าการให๎บริการ หรือการอื่นๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมี
ความผูกพัน  มีวิถีชีวิตรํวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลําว ไมํวําจะเป็นรูปนิติบุคคลใน
รูปแบบใดหรือไมํเป็นนิติบุคคล เพื่อสร๎างรายได๎และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหวํางชุมชน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ๑ท่ีคณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนประกาศกําหนด 

วิชิต นันทสุวรรณ (อ๎างถึงใน กรมสํงเสริมการเกษตร,.2548) กลําววํา วิสาหกิจ
ชุมชน หมายถึง การประกอบการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน
โดย ภูมิปัญญาขององค๑กรชุมชนหรือเครือขํายองค๑กรชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
เรียนรู๎ของชุมชน ซึ่งมิได๎มีเปูาหมายเพียงเพื่อสร๎างกําไรทางการเงินเพียงอยํางเดียว แตํรวมถึงกําไร
ทางสังคม ได๎แกํ ความเข๎มแข็งของชุมชน และความสงบสุขของสังคมด๎วย 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนท่ีเกี่ยวกับการ
ผลิตสินค๎า การให๎บริการตํางๆ ซึ่ งดําเนินธุรกิจด๎วยความผูกผัน มีวิถีชีวิตรํวมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการ โดยมีการจัดการเงินทุนของชุมชนอยํางสร๎างสรรค๑ เพื่อเพิ่มรายได๎ ให๎กับตนเองและ
ชุมชน เป็นการพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง และมีความสงบสุขของสังคม 

2.2 ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชน 
กัญญามน อินหวําง (2551) กลําววํา กํอนท่ีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เมื่อกลางปี 2540 คนไทยทุกสาขาอาชีพกําลังมีความสุขกับความเจริญรุํงเรือง กําลังพอใจกับความ
ทันสมัยทัดเทียมกับนาๆอารยประเทศคาดหวังไกลไปถึงจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาอันดับ 5 ของเอเชีย 
โดยการทําให๎ทุกอยํางมีราคาเกินความเป็นจริง จึงทําให๎พืชสวนไรํนาของเกษตรกรมีราคาสูง มีมูลคํา
ในทางการค๎ามากกวําท่ีจะเป็นแหลํงทํามาหากิน ทําให๎พื้นท่ีการเกษตรถูกเปล่ียนมือไปใช๎ในทางท่ีถูก
เปล่ียนมือไปใช๎ในทางธุรกิจอยํางอื่นมากเรื่อยๆ เกษตรกรขาดท่ีทํากิน ราคาผลผลิตตกตํ่าดินฟูา
อากาศไมํเอื้ออํานวย จึงมีการเปล่ียนอาชีพตามแรงกระต๎ุน ให๎มีการลงทุนในการทําธุรกิจ ซึ่งเป็น
นโยบายท่ีจะทําให๎เป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น การลงทุนการจ๎างงานเพิ่ม คนชนบทจึงหล่ังไหล
เข๎าเมือง เปล่ียนจากอาชีพอิสระท่ีมีความมั่นคงในชีวิตไปเป็นลูกจ๎างเพียงเพื่ออยากได๎เงินเพิ่มขึ้น จะ
ได๎ซื้อสินค๎าของใช๎ท่ีทันสมัยเหมือนคนอื่นได๎ 
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การลงทุนตามแรงกระต๎ุนจากนโยบาย โดยท่ีผ๎ูลงทุนยังขาดความรู๎ความชํานาญ ขาด
ประสบการณ๑ ขาดเงินทุนพื้นฐานของตนเองเริ่มต๎นก็กู๎ยืมเป็นหนี้เกินตัว หวังร่ํารวยด๎วยความเส่ียง 
เพราะการสํงเสริมจึงทําให๎ทุกอยํางสะดวกงํายดาย แม๎แตํการเป็นหนี้ก็งําย หลักประกันหนี้ถูกต้ังราคา
สูงเกินความจริง การเป็นหนี้จึงเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไมํนํากลัว ไมํระมัดระวัง เพราะมองด๎าน
เดียว คือ รายได๎หรือเพื่อหวังจะร่ํารวย ท่ีจริงเหตุการณ๑แบบนี้ไมํใชํไมํเคยเกิดเกิดขึ้น การกระต๎ุนให๎
เป็นหนี้สินก็เข๎มข๎นมากขึ้น หลักประกันหนี้แบบใหมํๆ ทุกอยํางทุกสถานการณ๑มีท้ังส่ิงดีและส่ิงไมํดี
ปะปนกันอยูํ ผลงานวิจัยในครั้งนั้นทางองค๑การสหประชาชาติ (UNDP) สรุปวํา กระบวนการแผน
แมํบทชุมชนเป็นการเตรียมความพร๎อมของคน เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด๎าน จึงได๎นําเสนอ
ผลงานวิจัยช้ินนี้ตํอหนํวยงานพัฒนาตํางๆ ในประเทศ กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ให๎การ
สนับสนุนชุมชนตํางๆ ท่ีมีความพร๎อม ได๎จัดทําแผนแมํบทชุมชนท่ัวประเทศประมาณ 1,700 ตําบล ใบ
ปี 2543 - 2544 นับวําการขยายผลครั้งใหญํท่ีทําให๎ชุมชนต่ืนตัวอยํางกว๎างขวาง แตํอยํางไรก็ตามการ
ดําเนินการในพื้นท่ีเป็นจํานวนมากๆ ผลท่ีได๎อาจจะแตกตํางกันออกไป อาจจะสมบูรณ๑บ๎างบกพรํอง
บ๎างเป็นธรรมดา แตํเป็นการทําให๎เกิดกระแสการพึ่งตนเองกระจายไปในวงกว๎างท่ัวประเทศ และ
หลังจากนั้นก็มีการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่นๆ เชํน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑ (ธกส.) 
สถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน (พอช.) เป็นต๎น ท่ีสําคัญสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงขาติ (สศช.) 
ได๎เล็งเห็นความสําคัญของกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน จึงได๎มีนโยบายให๎เล็งเห็นความสําคัญของ
กระบวนการเรียนรู๎ชุมชน จึงได๎มีนโยบายให๎ทุกตําบลของประเทศไทย ได๎จัดทําแผนแมํบทในการ
แก๎ไขปัญหา บทชุมชนของตนเองให๎เสร็จภายใน 3.ปี คือเริ่มตั้งแตํปีพ.ศ. 2546.-.2548 โดยมอบหมาย
ให๎ 5 หนํวยงานรับผิดชอบเป็นรายจังหวัด ได๎แกํ กรมสํงเสริมการเกษตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กรมพัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข สํวนตําบลท่ีอยูํในพื้นท่ีชายแดนท้ังหมดมอบหมายให๎
กองทัพบกเป็นผ๎ูรับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อส้ินปี 2548.ทุกตําบลในประเทศไทยได๎มีการจัดทําแผนแมํบท
ชุมชนเสร็จเรียบร๎อย ซึ่งอาจจะสมบูรณ๑บ๎าง ไมํสมบูรณ๑บ๎างเป็นเรื่องธรรมดา และคาดวําหลังจากปี 
2548.เป็นต๎นไป รัฐบาลจะผลักดันให๎มีการนําแผนแมํบทชุมชนลงสํูการปฏิบัติ เพราะถึงแม๎จะมีแผนดี
เพียงใดถ๎าไมํนําไปสํูการปฏิบัติก็ไมํมีผลในการแก๎ไขปัญหา ปูองกันปัญหาและพัฒนาให๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงได๎เลย 

คณะทํางานชุดหนึ่ง ประกอบด๎วย ผ๎ูนําชุมชนผ๎ูมีประสบการณ๑ นักวิชาการ นัก
กฎหมาย นักการเมืองกลํุมเล็กๆ ท่ีเล็งเห็นปัญหาจึงได๎รํวมกันรํางพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง เรียกวํา 
พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน พร๎อมๆกับท่ีสภาพัฒน๑ฯ ได๎กําหนดการทําแผนแมํบทชุมชน
ตําบลท่ัวประเทศ ถึงแม๎จะเป็นการยากลําบากในการออกกฎหมายท่ีเป็นความต๎องการของประชาชน 
แตํด๎วยการชํวยผลักดันกันหลายฝุาย จนพระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนผํานทุกขั้นตอนออกมาได๎ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล๎ว เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2548 โดยกรมสํงเสริมการเกษตรเป็น
สํานักเลขานุการ มีคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบด๎วยผ๎ูแทนหนํวยงานตํางๆ หลายหนํวยงาน
รํวมเป็นคณะกรรมการและมีตัวแทนชุมชนท่ีทําวิสาหกิจชุมชนจํานวน 10 คน เป็นคณะกรรมการ
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ระดับชาติ มีคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด คณะกรรมการท้ัง 2 ระดับ ได๎ประชุมกันรําง
ระเบียบการปฏิบัติงานเบ้ืองต๎น เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานในการรับขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล๎ว 

2.3 เป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน 
เสรี พงศ๑พิศ และคณะ (2544) กลําววํา วิสาหกิจชุมชนมีเปูาหมายหลักอยูํ 4 ประการ  
1. สนับสนุนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชนแก๎

จุดอํอนเสริมจุดแข็งให๎ชุมชนใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรและทุนทางสังคมอยํางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

2. สร๎างกระบวนการเรียนรู๎และระบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนท่ี
ครอบคลุมการจัดการทุกด๎านให๎มีระบบการจัดการการผลิต การแปรรูป การตลาด การอนุรักษ๑
ส่ิงแวดล๎อม การจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยองค๑การชุมชน หรือเครือขํายองค๑กรชุมชนใน
การวางแผนดําเนินการ และประสานความรํวมมือกับภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ 

3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท่ีมีอิสระพึ่งตนเองได๎ ระบบการจัดการท่ี
เหมาะสม สอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มีต๎นทุนการจัดการตํ่าและเป็นสถาบันทางสังคม
ท่ีชาวบ๎านพึ่งพาอาศัยได๎ 

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีกระจายการพัฒนาไปสํูทุกสํวนของชุมชนไมํใชํ
ระบบท่ีให๎โอกาสกับผ๎ูท่ีเหนือกวําทางด๎านเศรษฐกิจหรือการเมือง 

2.4 องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 
เสรี พงศ๑พิศ (2546) กลําววํา องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชน ควรมี 7 ประการ 
1. ชุมชนเป็นเจ๎าของและเป็นผ๎ูดําเนินการเอง อาจมีคนนอกมีสํวนรํวมมือในการให๎

ความชํวยเหลือแตํไมํใชํหุ๎นสํวนใหญํท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มาก

ท่ีสุด ซึ่งอาจนําวัตถุดิบบางสํวนมาจากภายนอกได๎ 
3.  ริ เริ่ มสร๎างสรรค๑โดยชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองผําน

กระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสม ทําให๎มีความเช่ือมั่นในตนเองสามารถริเริ่มสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆโดยไมํ
เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสําเร็จ 

4. มีฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผสมผสานกับความรู๎ภูมิปัญญาสากล 
5. ดําเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงหลายๆ กิจกรรมประสานผนึกพลังและ

เกื้อกูล 
6. การเรียนรู๎เป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
7. การพึ่งพาตนเองเป็นเปูาหมายอันดับแรกและสําคัญท่ีสุดของวิสาหกิจชุมชน 
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ภาพที่ 1  องค๑ประกอบของวิสาหกิจชุมชน 

ท่ีมา: เสรี พงศ๑พิศ. (2546).  ฐานคิด จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน.  กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญาไทย. 

2.5 ประเภทของวิสาหกิจชุมชน 
สถาบันสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ม.ป.ป.) กลําววํา วิสาหกิจชุมชนแบํงได๎เป็น 2 

ประเภท 
1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ได๎แกํ การดําเนินการตํางๆ เพื่อกินเพื่อใช๎ในท๎องถิ่น 

เพื่อให๎พึ่งพาตนเองได๎ ให๎ชุมชนเกิดความพอเพียงอยํางน๎อยให๎พออยูํพอกิน หรือพอกินพอใช๎ เมื่อลด
รายจํายรายได๎ก็เพิ่มขึ้น 

2. วิสาหกิจชุมชนก๎าวหน๎า ได๎แกํ การนําผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นเข๎าสํู
ตลาดบริโภคและรวมไปถึงผลผลิตท่ัวไปท่ีเหมือนกัน เหลือใช๎ในท๎องถิ่นนําออกสํูตลาดบริโภค โดยการ
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบหํอ การตลาดและการจัดการตํางๆเพื่อสามารถแขํงขันได๎ 
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2.6 รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
สถาบันสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ม.ป.ป.) กลําววํา วิสาหกิจชุมชนเป็นรูแบบท่ี

ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมดังตํอไปนี้ 
1. การแปรรูปหรือพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากผลผลิตของชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีตํอเนื่อง

จากการผลิตทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มมูลคําของผลผลิตทางการเกษตรขององค๑กร
ชุมชน/เครือขํายขององค๑กรชุมชน 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน เชํน ผลิตภัณฑ๑
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ไวน๑ผลไม๎พื้นบ๎าน การแปรรูปพืชผักผลไม๎พื้นบ๎านรูปแบบตํางๆ ผลิตภัณฑ๑ยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรมพื้นบ๎าน แหลํงทํองเท่ียว (ธรรมชาติเกษตร) พิพิธภัณฑ๑ชุมชน และอื่นๆ 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองขององค๑กรชุมชนและ
เครือขํายขององค๑กรชุมชน เชํน น้ําปลา กะปิ ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช๎ อาหาร ยาสมุนไพรและอื่นๆ 

4. การพัฒนาระบบการตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชน เชํน ร๎านค๎าชุมชน 
ร๎านค๎า (ตลาด) ชุมชน แหลํงนันทนาการ ศูนย๑สุขภาพชุมชนและอื่นๆ 

เสรี พงศ๑พิศ และคณะ (2544) กลําววํา การท่ีองค๑กรชุมชน/เครือขําย พัฒนา
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนได๎ครบท้ัง 4 กิจกรรม และมีการเช่ือมเข๎าด๎วยกันอยํางเป็นระบบ และมี
ความตํอเนื่องจะเกิดเป็นระบบวิสาหกิจชุมชน 

2.7 ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน 
1..ชุมชนเป็นเจ๎าของกิจการเอง แตํอยํางไรก็ดี คนนอกอาจมีสํวนรํวมโดยอาจมีการ

ถือห๎ุนได๎เพื่อการมีสํวนรํวม และให๎ความชํวยเหลือ แตํไมํใชํหุ๎นใหญํทําให๎มีอํานาจในการตัดสินใจ 
2..ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะนําวัตถุดิบบางสํวนมากจาก

ภายนอกได๎แตํเน๎นการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นให๎มากท่ีสุด 
3. ริเริ่มสร๎างสรรค๑เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งมี

ความรู๎ภูมิปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู๎ที่เหมาะสมเกิดความเช่ือมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร๎างสรรค๑
ส่ิงใหมํๆได๎โดยไมํเอาแตํเลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสําเร็จ 

4..ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็น
ฐานทุนท่ีสําคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยปรับประยุกต๑ให๎ทันสมัย ผสมผสานกับความรู๎
ภูมิปัญญาสากลหรือจากท่ีอื่น 

5..มีการดําเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมตํางๆอยํางเป็นระบบ ไมํใชํทํา
แบบโครงการเด่ียว คล๎ายกับปลูกพืชเด่ียว แตํเป็นการทําแบบวนเกษตร คือ มีหลายๆกิจกรรม
ประสานผนึกพลัง (synergy) และเกื้อกูลกัน (cluster) 
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6..มีกระบวนการเรียนรู๎เป็นหัวใจหลัก การเรียนรู๎ คือ หัวใจของกระบวนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน หากไมํมีการเรียนรู๎ก็จะมีแตํการเลียนแบบ การหาสูตรสําเร็จโดยไมํมีความคิด
สร๎างสรรค๑ใหมํๆ หากไมํมีการเรียนรู๎ก็จะไมํมีวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรู๎ แตํบนฐานความรู๎สึก 
ความอยาก ความต๎องการตามท่ีส่ือในสังคมกระต๎ุนให๎เกิด ทําให๎ความอยากกลายเป็นความจําเป็น
สําหรับชีวิตไปหมด 

7..มีการพึ่งพาตนเองเป็นเปูาหมาย การพึ่งพาตนเอง คือ เปูาหมายอันดับแรกและ
สําคัญท่ีสุดของวิสาหกิจชุมชน ถ๎าหากพลาดเปูาหมายนี้คือพลาดเปูา วิสาหกิจชุมชนจะกลายเป็น
ธุรกิจท่ีมีเปูาหมายท่ีกําไรกํอนท่ีจะคิดทําให๎รอด ไมํพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให๎เกิดความมั่นคงกํอนท่ีจะ
ก๎าวไปพัฒนาธุรกิจ 

2.8 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เสรี พงศ๑พิศ และคณะ (2544) ได๎ให๎แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไว๎ดังนี้ 
1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นเรื่องการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจท่ีอยูํภายใต๎

เงื่อนไขธรรมชาติ เป็นเรื่องความมั่งค่ังและมีอยูํมีกินท้ังในวันนี้และวันหน๎า เป็นเรื่องของการสร๎าง
ระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของสังคมไทยให๎เป็นเซลล๑เล็กๆท่ีเข๎มแข็ง ท่ีประกอบกันขึ้นเป็นระบบ
เศรษฐกิจภาพรวม 

2..การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต๎องมีแนวทางเฉพาะท่ีสอดคล๎องกับแนวคิด เปูาหมาย 
และเอื้อให๎เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีพึ่งตนเองได๎ ไมํใชํการทําหนึ่งโครงการภายใต๎
โครงสร๎างท่ีมีอยูํเดิมของสังคม แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จึงควรเริ่มต๎นและดําเนินงานท่ี
ชุมชน เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นหนํวยผลิตท่ีสร๎างผลผลิตจริงของระบบเศรษฐกิจ มีการบริหาร
จัดการท่ีมีอิสระและสอดคล๎องกับศักยภาพในการบริหารจัดการขององค๑กรชุมชน ชุมชนเป็นเจ๎าของ
ปัจจัยการผลิตและภูมิปัญญา เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นผ๎ูสร๎างผลผลิตและสืบทอดภูมิปัญญา จึง
ควรได๎รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นการคืนสิทธิในการจัดการการผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ให๎กับชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่ีแท๎จริงให๎ความสําคัญกับการเรี ยนรู๎เพื่อพัฒนาระบบการ
พึ่งตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎จากการจัดการทรัพยากรและผลผลิต แสวงหาและพัฒนา
ความรู๎บนฐานความรู๎ภูมิปัญญาท่ีมีอยูํในชุมชน มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
พัฒนาระบบทุนและสวัสดิการของชุมชน เป็นการสร๎างผลผลิตและผลิตภัณฑ๑ ท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม
กํากับความสัมพันธ๑กับทุกฝุาย ไมํใชํการฉวยโอกาส การผลิตในปริมาณมากและการแสวงหากําไร
สูงสุด 

3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สามารถดําเนินการในรูปแบบการสร๎างความรํวมมือกับ
องค๑กรภายนอก เพราะองค๑กรชุมชน/เครือขํายองค๑กรชุมชน ซึ่งเป็นเจ๎าของวิสาหกิจชุม ชนยังมี
ข๎อจํากัดในความสามารถด๎านบริหารจัดการหรือการรํวมทุนกับองค๑กรภายนอก โดยมีทุนหลักในการ
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ดําเนินงานจากชุมชน เป็นการสร๎างความรํวมมือโดยองค๑กรชุมชน/เครือขํายเป็นผ๎ูตัดสินใจและเป็นผ๎ู
เลือกองค๑กรภายนอกเข๎ามาในกระบวนการความรํวมมือท่ีเกิดขึ้น ไมํใชํการตัดสินโดยหนํวยงานหรือ
องค๑กรภายนอกท่ีมิใชํองค๑กรชุมชน/เครือขํายสามารถกําหนดมาตรฐานเพื่อรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ๑
วิสาหกิจชุมชนของตนให๎เกิดความปลอดภัยตํอผ๎ูบริโภคและผ๎ูใช๎บริการ มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ของ
วิสาหกิจชุมชน กําหนดจากความสัมพันธ๑ระหวํางผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภค รวมท้ังการให๎สิทธิในการอนุรักษ๑
ดูแลจัดการแหลํงทรัพยากร แหลํงเรียนรู๎วิสาหกิจชุมชนกับองค๑กรชุมชนและเครือขํายองค๑กรชุมชน
เพื่อให๎เกิดระบบการจัดการและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นกระบวนการดําเนินงานท่ีเน๎นในเรื่อง
การปรับวิธีคิดของชุมชนแบบพึ่งพาภายนอกมาพึ่งพาตนเอง โดยเช่ือมโยงบูรณาการกับหนํวยงาน
ตํางๆท้ังภายในและภายนอกชุมชน เพื่อให๎ชุมชนเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎ในท่ีสุด โดยหลักการของ
วิสาหกิจชุมชนคือ มีการเรียนรู๎เป็นหัวใจ และมีการพึ่งตนเองเป็นเปูาหมาย 

2.9 หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให๎เกิดการการพัฒนาท่ียั่งยืนและมั่นคง

ควรใช๎หลักการบริหารบ๎านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  (GOOD.GOVERNANCE) ซึ่งสํานักงาน 
ก.พ. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารจัดการบ๎านเมืองท่ีดี พ.ศ.  2542 ไว๎
ดังนี้ 

1..หลักธรรมาภิบาล คือ แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให๎สังคมของประเทศท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข และต้ังอยูํในความ
ถูกต๎องเป็นธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี ดังนี้ 

1.1.หลักนิ ติธรรม .(The.Rule.of.Law).หมายถึง .การปฏิบั ติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ โดยถือวําเป็นการปกครองภายใต๎กฎหมายมิใชํตามอําเภอใจ หรืออํานาจ
ของตัวบุคคล จะต๎องคํานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมท้ังมีความรัดกุมและรวดเร็วด๎วย 

1.2.หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต๎อง ดีงาม                 
การสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร๎อมกัน เพื่อให๎บุคลากรมีความซื่อสัตย๑จริงใจ ขยัน อดทน     
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจําชาติ 

1.3.หลักความโปรํงใส (Accountability) หมายถึง ความโปรํงใส พอเทียบได๎วํา               
มีความหมายตรงข๎ามหรือเกือบตรงข๎าม กับการทุจริต คอร๑รัปช่ัน โดยท่ีเรื่องทุจริต คอร๑รัปช่ันให๎มี
ความหมายในเชิงลบและความนําสะพรึงกลัวแฝงอยูํ ความโปรํงใสเป็นคําศัพท๑ท่ีให๎แงํมุมในเชิงบวก 
และให๎ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎สะดวกและเข๎าใจงํายและมี
กระบวนการให๎ประชาชนตรวจสอบความถูกต๎องอยํางชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแกํบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานให๎มีความโปรํงใส ขออัญเชิญพระราชกระแสรับส่ังในองค๑พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิ
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พลอดุลยเดชมหาราช ท่ีได๎ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง ได๎แกํ ผ๎ูท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม๎จะมี
ความรู๎น๎อยก็ยํอมทําประโยชน๑ให๎แกํสํวนรวมได๎มากกวําผ๎ูท่ีมีความรู๎มาก แตํไมํมีความสุจริต ไมํมีความ
บริสุทธิ์ใจ 

1.4.หลักการมีสํวนรํวม (Participation) หมายถึง การให๎โอกาสให๎บุคลากรหรือ 
ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตํางๆ เชํน                   
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยให๎ข๎อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา                 
รํวมวางแผนและรํวมปฏิบัติ 

1.5 หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การตระหนักในสิทธิและ
หน๎าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตํอสังคม การใสํใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร๎นใน
การแก๎ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตํางรวมท้ังความกล๎าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
กระทําของตนเอง 

1.6 หลักความค๎ุมคํา (Cost - effectiveness or Economy) หมายถึง การ
บริหารจัดการและใช๎ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํสํวนรวมโดยรณรงค๑ให๎บุคลากร                
มีความประหยัดใช๎วัสดุอุปกรณ๑อยํางค๎ุมคําและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ๑ยั่งยืน 

2.10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
เมื่อได๎มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล๎วตามพระราชบัญญัติ สํงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ. 2548 จะทําให๎ได๎รับประโยชน๑ ดังนี้ 
1. เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชนในการประกอบกิจการในระดับชุมชน เป็น

วิสาหกิจชุมชนและเครือขํายวิสาหกิจชุมชนท่ีได๎รับการรับรองตามกฎหมาย 
2. มีสิทธิในการขอรับการสํงเสริมหรือสนับสนุนความต๎องการท่ีแท๎จริง จาก

คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
3. มีสิทธิในการได๎รับการสํงเสริมหรือการสนับสนุนการพัฒนากิจการตามมาตรการ

ท่ีคณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนจัดให๎มี คือ วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีการประกอบ
กิจการอยํางครบวงจร ทําให๎วิสาหกิจชุมชนท่ีมีความเข๎มแข็งและพึ่งพาตนเองได๎แล๎วได๎มีการพัฒนาท่ี
สูงขึ้น วิสาหกิจชุมชนประสงค๑จะรวมตัวกันจัดต้ังเป็นเครือขํายวิสาหกิจชุมชนหรือดําเนินการจัดต้ัง
เป็นองค๑กรธุรกิจใดๆ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ๑ และมีการประสานงานหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง เพื่อการสํงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเงินทุน การจัดการฝึกอบรมและถํายทอดความรู๎ท่ีเป็น
ประโยชน๑และเป็นไปตามความต๎องการของวิสาหกิจชุมชน รวมท้ังแก๎ไขกฎหมายระเบียบข๎อบังคับท่ี
อุปสรรคตํอการดําเนินงานและนําไปสํูระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎และพร๎อม
สําหรับการพัฒนาเพื่อท่ีจะแขํงขันทางการค๎าในอนาคต 
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3. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.1 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หรือ Creative Economy (CE) มีความหมายท่ีหลากหลาย
แนว เชํน การสร๎างมูลคําท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย๑ หรือ แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช๎องค๑ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญาท่ี
เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมํ  

John Hawkins (2001) กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ อยูํในขั้นตอนการพัฒนา
แนวคิดอยํางตํอเนื่อง คือการสร๎างมูลคําท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย๑ 

องค๑การความรํวมมือเพื่อการค๎าและการพัฒนา กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ เป็น
แนวความคิดในการพัฒนาและสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช๎ทรัพย๑สินท่ีเกิดจากการใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ 

องค๑การทรัพย๑สินทางปัญญาโลก.(WIPO).กลําววํา องค๑ประกอบของอุตสาหกรรมใน
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ท่ี เน๎นบริบทของทรัพย๑ สินทางปัญญา ( Intellectual.Property.Rights). 
ประกอบด๎วย อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ๑ทางวัฒนธรรมและศิลปะท้ังหมด ท้ังใน
รูปสินค๎าและบริการท่ีต๎องอาศัยความพยายามในการสร๎างสรรค๑งาน ไมํวําจะเป็นการทําขึ้นมาโดย
ทันทีในขณะนั้น หรือผํานกระบวนการการผลิตมากํอน 

องค๑การยูเนสโก (UNESCO) กลําววํา.เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายถึง อุตสาหกรรมท่ี
เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ ความชํานาญ และความสามารถท่ีมีศักยภาพในการสร๎างงาน และความ
มั่นค่ัง โดยการผลิตและใช๎ประโยชน๑จากทรัพย๑สินทางปัญญา 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หมายถึง องค๑ประกอบรํวมของแนวคิด
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช๎องค๑ความรู๎ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร๎างสรรค๑งาน (Creativity) และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา (Intellectual Property) ท่ีเช่ือมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรู๎ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหมํ 

การแบํงประเภทของเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ สามารถแบํงได๎ดังนี้ 
1..ประ เภทมรดกทางวั ฒนธร รม . (Heritage.or.Cultural.Heritage).เ ป็ น ก ลํุ ม

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร๑ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ  และสภาพ
สังคม  

2..ประเภทศิลปะ.(Arts).เป็นกลํุมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานของศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

3. ประเภทส่ือ (Media) เป็นกลํุมส่ือผลิตงานสร๎างสรรค๑ท่ีส่ือสารกับคนกลํุมใหญํ  
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4..ประเภทสินค๎า และบริการท่ีตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าท่ีแตกตํางกัน แบํง
ออกเป็น 3 กลํุม คือ  

4.1 กลํุมการออกแบบ  
4.2 กลํุม New Media เชํน ซอฟต๑แวร๑ และเนื้อหาดิจิตอล 

4.3.กลํุมบริการทางความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Services) เชํน บริการทาง
โฆษณา นันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา 

3.2 นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แม๎วําประเทศไทยยังอยูํในขั้นตอนการริเริ่มให๎ความสําคัญตํอการกําหนดนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เพื่อให๎มีความเป็นเอกภาพมาไมํนานนัก เนื่องจากเป็นแนวคิดการ
พัฒนาใหมํ อยํางไรก็ดี มีนโยบายท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการใหมํๆท่ีอยูํบน
พื้นฐานองค๑ความรู๎และนวัตกรรม ซึ่งมีสํวนเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 10 ไมํได๎กําหนดยุทธศาสตร๑ท่ี

กลําวถึงเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑โดยตรง แตํได๎กลําวถึงนโยบายท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ใน
ยุทธศาสตร๑การปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจให๎สมดุลและยั่งยืน ซึ่งประกอบด๎วย 3 แนวทางหลัก 
ได๎แกํ 

1.1 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจท่ีให๎ความสําคัญกับภาคเศรษฐกิจท่ีแท๎จริง 
1.2 การเสริมสร๎างความเทําเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ 
1.3.การเสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยให๎ความสําคัญกับการศึกษา 

การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการนําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นไปสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
ผลิตภัณฑ๑เชิงสร๎างสรรค๑ในกลํุมตํางๆ 

2. นโยบายของรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของรัฐบาล ได๎เริ่มปรากฏให๎เห็น

เดํนชัดมาต้ังแตํปี 2545.โดยมีการจัดต้ังองค๑กรอิสระท่ีทําหน๎าท่ีพัฒนาองค๑ความรู๎และดําเนินกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ หลายองค๑กร เชํน สํานักงานบริหารและจัดการองค๑ความรู๎ ศูนย๑
สร๎างสรรค๑งานออกแบบ องค๑กรพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ สํานักงานพัฒนาการทํองเท่ียว และ
สํานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑แหํงชาติ เพื่อเป็นรากฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของแตํละกลํุมในระยะยาว อยําไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงานขององค๑กรเหลํานี้ในระยะท่ีผําน
ยังขาดความตํอเนื่องและการบูรณาการ 
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สําหรับนโยบายของรั ฐบาลของคณะรัฐมนตรีนายอภิ สิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรีได๎เห็นความสําคัญตํอเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยได๎กลําวไว๎ในคําแถลงนโยบายของ
รัฐบาลท่ีได๎แถลงตํอรัฐสภา ในสํวนของภาคการทํองเท่ียวและบริการ ซึ่งให๎ความสําคัญกับการขยาย
ฐานภาคบริการในโครงสร๎างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่ มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่ม
มูลคํา และเช่ือมโยงธุรกิจบริการอุตสาหกรรม และการเกษตรเข๎าด๎วยกันให๎เป็นกลํุมสินค๎า เชํน ธุรกิจ
สุขภาพ ธุรกิจอาหาร และการทํองเท่ียว รวมท้ังสินค๎าบริการท่ีใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ นอกจากนี้ในภาคการตลาด การค๎า
และการลงทุน ยังได๎ให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ี
ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค๎าอาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร๑ สินค๎าและบริการท่ี
ใช๎นวัตกรรม และภูมิปัญญา และมีแผนการจัดทําแผนแมํบทการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ เพื่อ
พัฒนาองค๑ความรู๎และสร๎างนวัตกรรม สร๎างความเข๎มแข็งแกํผ๎ูประกอบการไทย สามารถสร๎าง
มาตรฐานทางธุรกิจ พัฒนาการตลาด และพัฒนาบุคลากร 

3.3 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบัน  
ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนาภายใต๎กรอบการพัฒนา 3 ด๎านหลักโดยมี

สาระสําคัญ ดังนี้ 
1..นโยบายรัฐบาล นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของรัฐบาล ได๎เริ่ม

ปรากฏให๎เห็นเดํนชัดมาต้ังแตํปี 2545 โดยมีการจัดต้ังองค๑กรอิสระท่ีทําหน๎าท่ีพัฒนาองค๑ความรู๎และ
ดําเนินกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑หลายองค๑กร เชํน สํานักงานพัฒนาองค๑ความรู๎           
ศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ องค๑การพิพิธภัณฑ๑วิทยาศาสตร๑แหํงชาติ สํานักงานพัฒนาการทํองเท่ียว 
และสํานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑แหํงชาติ เพื่อเป็นรากฐานสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ของแตํละกลํุมในระยะยาว อยํางไรก็ตาม นโยบายและการดําเนินงานของ
องค๑กรเหลํานี้ในระยะท่ีผํานมายังขาดความตํอเนื่อง และการบูรณาการ นโยบายรัฐบาลของ
คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ท่ีชัดเจน
มากขึ้น และเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มาต้ังแตํแรกเริ่มเข๎า บริหาร
ประเทศ โดยได๎ระบุไว๎ในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภาในวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 ใน
หัวข๎อ 4.2.3.1 วํา “ขยายฐานบริการในโครงสร๎างการผลิตของประเทศ และเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ 
อุตสาหกรรม และเกษตรเข๎าด๎วยกันให๎เป็นกลํุมสินค๎า เชํน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการทํองเท่ียว 
รวมท้ังสินค๎าบริการท่ีใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไทยท่ีเช่ือมโยงกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ” ซึ่งการกําหนดนโยบายดังกลําวสํงผลให๎มีการใช๎ศักยภาพและการพัฒนาตํอยอด
ของ อุตสาหกรรมและบริการสร๎างสรรค๑ไทยได๎มีการริเริ่มและตํอยอดจากการดําเนินงาน ท่ีมีอยูํบ๎าง
แล๎ว ให๎เป็นไปอยํางมีทิศทางและจริงจังมากขึ้น 
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2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 10) 
มีการดําเนินการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณคํา (Value creation) ของสินค๎าและบริการบนฐานความรู๎
และนวัตกรรม เพื่อสร๎างมูลคําการผลิตสินค๎าและบริการให๎เพิ่มสูงขึ้นมาอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 
2550 ได๎ทําการศึกษาและเริ่มขับเคล่ือนการสร๎างมูลคําเชิงเศรษฐกิจจากทุนทาง วัฒนธรรม ซึ่ งเป็น
การให๎ความสําคัญกับจุดแข็งและข๎อได๎เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศแล๎ว นํามาใช๎ประโยชน๑โดย
หาแนวทางเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ในระดับภาคเศรษฐกิจจริงภายใต๎แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ได๎
มุํงปรับโครงสร๎างการผลิตสํูการเพิ่มคุณคําของสินค๎าและบริการและสนับสนุนให๎เกิ ดความเช่ือมโยง
ระหวํางสาขาการผลิตเพื่อทําให๎มูลคําการผลิตสูงขึ้น  

3. การขับเคล่ือนพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ภายใต๎แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
รัฐบาลได๎ดําเนินการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจภายใต๎แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเรํงดํวนในชํวง ระยะ 6-9 
เดือนแรกของปี 2552 และตํอมาได๎มีการจัดทําแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 เพื่อสร๎างงานและสร๎าง
รายได๎โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการท่ีจะสร๎างขีด ความสามารถในการแขํงขันของประเทศใน
อนาคต พร๎อมกับสร๎างโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน ท้ังนี้ ได๎กําหนดให๎มีการดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เป็นแผนงานภายใต๎ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2 (SP2)  

แผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ครอบคลุมสาขาการพัฒนา 6 ด๎าน 
ได๎แกํ  

1. มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ  
2. เอกลักษณ๑ศิลปะและวัฒนธรรม  
3. งานชํางฝีมือและหัตถกรรม  
4. อุตสาหกรรมส่ือ บันเทิง และซอฟต๑แวร๑  
5. การออกแบบและพัฒนาสินค๎าเชิงสร๎างสรรค๑  
6. การขับเคล่ือนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

3.4 กลไกในการขับเคลื่อนในปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีหนํวยงานภาครัฐและองค๑การมหาชนหลายแหํงท่ีเริ่มมีบทบาทหน๎าท่ีและ

ให๎ความ สําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นการดําเนินงานท้ังในระดับนโยบาย และ
ปฏิบัติ รวมท้ังการให๎บริการด๎านโครงสร๎างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ แตํหนํวยงานเหลํานี้ยังคงแยกสํวนกันทํางานเนื่องจากขาดการมองภาพรํวมกัน โดยมี
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการพัฒนาในมิติตํางๆ ดังนี้ 
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1. หนํวยงานด๎านนโยบาย ได๎แกํ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ (สศช.) หน๎าท่ีสนับสนุนเชิงนโยบายและชํวยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยมี
กระทรวงท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรงเป็นเจ๎าภาพหลักรับผิดชอบด๎านการสํงเสริม ให๎มีการประสานงานกัน
ระหวํางองค๑กรภาครัฐ เชํน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นต๎น ท้ังนี้ รัฐบาลได๎จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพื่อทํา
หน๎าท่ีขับเคล่ือนภารกิจเรํงดํวนท่ีไมํมีหนํวยงานเจ๎าภาพในการดําเนินการอยํางชัดเจน โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ และได๎มีการต้ังคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ขึ้นมาดูแล เพื่อ
จัดทํายุทธศาสตร๑และแผนท่ีนําทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได๎
อยํางเป็นรูปธรรม รวมท้ังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของไทยตลอดหํวงโซํมูลคํา 

2. หนํวยงานด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา ได๎แกํ กรมทรัพย๑สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย๑ ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายทรัพย๑สินทางปัญญาแหํงชาติท่ีนายก รัฐมนตรี
เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เชิงพาณิชย๑ดังกลําวข๎างต๎น กรมทรัพย๑สินทาง
ปัญญาเป็นหนํวยประสานงานหลักในการจัดโครงการตํางๆ รํวมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เกิดผลรูปธรรม รวมถึงโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็งปี 2555 ท่ี
อยูํในระหวํางการพิจารณาของสํานักงบประมาณ ศูนย๑ทรัพย๑สินทางปัญญาของกรมทรัพย๑สินทาง
ปัญญามีภารกิจในการสํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างสรรค๑ การใช๎ประโยชน๑และสร๎างมูลคําเชิง
พาณิชย๑จากทรัพย๑สินทางปัญญา สร๎างวัฒนธรรมทรัพย๑สินทางปัญญาด๎วยการจัดกิจกรรมปลูก
จิตสํานึก และความตระหนักถึงคุณคําของทรัพย๑สินทางปัญญาและการเคารพสิทธิในทรัพย๑สินทาง
ปัญญาของผ๎ูอื่น นอกจากนี้ กรมทรัพย๑สินทางปัญญายังมีแนวคิดท่ีจะจัดต้ัง สถาบันสํงเสริมการ
สร๎างสรรค๑ เป็นศูนย๑บํมเพาะความรู๎ ความคิดตํอยอด และทักษะตํางๆ รวมถึง ให๎คําแนะนําด๎าน
บริหารจัดการ และ ตลาดทุนทรัพย๑สินทางปัญญา เพื่อระดมเงินลงทุนซึ่งเป็นโครงสร๎างพื้นฐาน
ให๎บริการครบวงจรธุรกิจแกํภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑อยํางยั่งยืนสืบไป 

3..หนํวยงานด๎านการพัฒนาองค๑ความรู๎ เพื่อพัฒนาและสร๎างองค๑ความรู๎ในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของประเทศ พร๎อมท้ังปลูกฝังและถํายทอดองค๑ความรู๎
แกํสาธารณชนในรูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชํน การสร๎างแหลํงค๎นคว๎าและแหลํงเรียนรู๎ครบ
วงจร การเผยแพรํผลงานวิจัย การจัดนิทรรศการ การบรรยาย และการจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เป็นต๎น โดยหนํวยงานท่ีรับผิดชอบด๎านการพัฒนาองค๑ความรู๎ของประเทศ ได๎แกํ ศูนย๑
สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (TCDC) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ (OKMD) อุทยานการเรียนรู๎ 
(TK PARK) สํานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต๑แวร๑แหํงชาติ (SIPA) รวมถึงสถาบันการศึกษาตํางๆ 
เป็นต๎น 
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4..หนํวยงานท่ีให๎การสนับสนุนด๎านการเงิน เชํน สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย๑ 
กองทุนรํวมลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขันของธุรกิจไทย ท่ีบริ หารโดยสํานักงาน
สํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) กองทุนรํวมลงทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมแหํงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI) 
เป็นต๎น 

5..หนํวยงานด๎านการวิจัยและพัฒนา เชํน สํานักงานนวัตกรรมแหํงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ เป็นต๎น 

6..หนํวยงานท่ีทําหน๎าท่ีควบคุมมาตรฐานตํางๆ เชํน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สํานักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแหํงชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
แหํงชาติ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานักพัฒนาการทํองเท่ียว เป็นต๎น 

7..หนํวยงานด๎านการตลาด เชํน กระทรวงการตํางประเทศ กรมสํงเสริมการ
สํงออก กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว 
เป็นต๎น 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 
1. พัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ควบคํูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู๎ เนื่องจาก

การพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑วงกว๎างต๎องอยูํบนพื้นฐานขององค๑ความรู๎  และนวัตกรรม เพื่อนําไป
เพิ่มคุณคําให๎กับทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีอยูํ และให๎มีการสร๎างสรรค๑เกิดขึ้นในภาคการผลิตจริง        
ในตลอดหํวงโซํการผลิต ดังนั้น จําเป็นต๎องให๎ความสําคัญตํอการสร๎างองค๑ความรู๎ การวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบด๎วย 

2..กําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของประเทศและบูรณาการการดําเนินงาน
ของหนํวยงาน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มีกรอบการดําเนินงานท่ีคํอนข๎างกว๎ างและ
เกี่ยวข๎องกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก การดําเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับ
ปฏิบัติจําเป็นต๎องมีหนํวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก และมีกรอบนโยบายและกลไกการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร๑ท่ีชัดเจน เพื่อให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องสามารถใช๎เป็นแนวทางในการจัดทําแผนงาน
โครงการ เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในประเทศไทยอยํางมีบูรณาการ และเกิดผลทาง
ปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้น ควรมีแนวทางการดําเนินงานโดยการจัดทําแผนแมํบทการพัฒนา
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ และจัดทําแผนท่ีนําทางการพัฒนาสําหรับการดําเนินงานขับเคล่ือนพัฒนา
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องอยํางมีบูรณาการในระยะตํอไป 

3..ปรับโครงสร๎างการผลิตและบริการของประเทศอยํางตํอเนื่อง โดยผนวกเอา
ความคิดสร๎างสรรค๑ท่ีมีท่ีมาจากองค๑ความรู๎และนวัตกรรมนําเข๎าสํูทุกขั้นตอนของหํวงโซํการผลิตโดย
นําเอานัยสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มาดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาในวงกว๎างให๎
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ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจจริงและเช่ือมโยงกันท้ังเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อยูํบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผนวกเข๎ากับการใช๎องค๑ความรู๎และนวัตกรรม ท้ังนี้การพัฒนาจะต๎องมุํง
สํูการเป็นเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑และเศรษฐกิจท่ี เป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม (Creative.and.Green 
Economy) ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน 
 
4. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ในสภาวะการแขํงขันทางการตลาดปัจจุบัน จึงเป็นส่ิงจําเป็นอยํางยิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมํพ๎นท่ี
จะต๎องมีผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ออกสํูตลาดเสมอ เพราะความต๎องการของผ๎ูบริโภคเปล่ียนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา จึงเป็นหน๎าท่ีของนักการตลาดท่ีจะต๎องพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ท่ีมี
อยูํเดิมให๎ดีขึ้นอยูํตลอดเวลา โดยกิจการท่ีทําการค๎นคว๎าและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํอยูํตลอดเวลา
เทํานั้นท่ีจะรักษาความเป็นผ๎ูนําตลาดได๎ 

4.1 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) กลําววํา ผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ใดๆท่ี

กิจการนําเสนอตํอตลาด แล๎วทําให๎ตลาดมีโอกาสเลือกเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ๑ใหมํอาจเป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีไมํ
เคยผลิตมากํอน เริ่มมีผ๎ูผลิตรายแรกของโลก จัดเป็นนวัตกรรม หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํของกิจการ 
เพิ่งนําออกมาวางจําหนํายครั้งแรก หรืออาจดัดแปลง ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีเคยจําหนํายอยูํ
เดิม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2543) กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง 
การนําเสนอผลิตภัณฑ๑ใหมํแบบริเริ่มการปรับปรุงของธุรกิจให๎มีคุณสมบัติดีขึ้นโดยผลิตภัณฑ๑ใหมํ 
(New Product) มีลักษณะดังนี้ 

1..มีลักษณะริเริ่มหรือเป็นเอกลักษณ๑ .(Innovated.Product).คือ เป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีมี
ลักษณะแตกตํางจากผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีมีอยูํ โดยสามารถสนองความต๎องการเดิม หรือความต๎องการใหมํ
ของผ๎ูซื้อได๎  

2..ผลิตภัณฑ๑ใหมํ ท่ีสามารถทดแทนผลิตภัณฑ๑เดิมแตํมี ลักษณะแตกตํางจาก
ผลิตภัณฑ๑เดิมอยํางเห็นได๎ชัด หรือมีการปรับปรุงใหมํ (Modified Product)  

3..ผลิตภัณฑ๑เลียนแบบ.(Me.-.too).เป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีใหมํสําหรับบริษัท แตํเกําสําหรับ
ตลาดสินค๎านั้น 

น้ําทิพย๑ วิภาวิน.(2546).กลําววํา.การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง  การทําให๎
ผลิตภัณฑ๑มีลักษณะและปรับปรุงให๎ดีขึ้นซึ่งต๎องคํานึงถึงการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดี
ยิ่งขึ้น 
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พงษ๑ ผาวิจิตร.(2547).กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง กระบวนการทํา

ส่ิงใหมํและเป็นส่ิงใหมํในตัวของมันเอง 
พิบูล ทีปะปาล (2547).กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง การนําเสนอ

ผลิตภัณฑ๑ตํอตลาดใหมํท่ีจําเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกฝุายเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า 
และเพื่อผลิตสินค๎าให๎ได๎คุณภาพสูงราคาตํ่าเพื่อสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํประกอบด๎วย.การค๎นหาและประเมินความคิดการเลือกแนวความคิด
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํประกอบด๎วย การค๎นหาและประเมินความคิด .การเลือกแนวความคิดเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ท่ีเช่ือวําจะประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด การกําหนดโปรแกรมการตลาดการนํา
ผลิตภัณฑ๑เพื่อทดสอบตลาดรวมท้ังการแนะนําผลิตภัณฑ๑ 

ศูนย๑วิจัยไทยพาณิชย๑ (2548) กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ หมายถึง ส่ิงใหมํท่ี
เกิดจากการใช๎ความรู๎และความคิดสร๎างสรรค๑ท่ีมีประโยชน๑ตํอเศรษฐกิจและสังคม 

Armstrong & Kotler (2007) กลําววํา ผลิตภัณฑ๑ คือ สินค๎า บริการ หรือความคิด
ท่ีได๎ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ๑เดิมให๎มีคุณสมบัติท่ีดีขึ้น 

ผ๎ูวิ จัยสามารถสรุปได๎วํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ หมายถึง กระบวนการท่ีทําให๎
ผลิตภัณฑ๑ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ๑ใหมํเข๎าไปในสายผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีมีอยูํ การปรับปรุงผลิตภัณฑ๑
เดิมท่ีมีอยูํ และผลิตผลิตภัณฑ๑ใหมํในสายผลิตภัณฑ๑ใหมํเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ใหมํท่ีมีลักษณะแตกตําง
จากผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีมีอยูํโดยสามารถสนองความต๎องการเดิมหรือความต๎องการใหมํของผ๎ูซื้อได๎ 

4.2 ความส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2538) กลําววํ า การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํมีเหตุผลและ

ความสําคัญ ดังนี้ 
1. เพื่อรักษาสถานภาพการแขํงขัน ปัจจุบันสถานการณ๑การแขํงขันในตลาดธุรกิจมี

ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากคํูแขํงขันท่ีเพิ่มขึ้นได๎สํงผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ออกสํูตลาด ซึ่งสํงผลตํอสํวน
แบํงทางการตลาดท่ีถูกชํวงชิงไป การออผลิตภัณฑ๑ใหมํสํูตลาดจะชํวยรักษาฐานการแขํงขันและสํวน
แบํงตลาดไว๎ได๎ 

2. เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ๑เดิม วัฎจักรวงจรชีวิตผลิตภัณฑ๑โดยท่ัวไปจะมีชํวงเวลาท่ีส้ัน 
เมื่อผลิตภัณฑ๑เริ่มเข๎าสํูชํวงท๎ายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ๑ หมายความวํา ผลิตภัณฑ๑ไมํได๎กํอประโยชน๑
หรือมียอดขายท่ีตกลง การออกผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ สํูตลาดเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ๑เกําจะชํวยรักษา
ช่ือเสียงของบริษัททดแทนปริมาณขายกําไรของผลิตภัณฑ๑เดิม และสามารถนําทรัพยากรจาก
ผลิตภัณฑ๑เดิมมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎ 
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3. เพื่อใช๎สมรรถนะสํวนเกินให๎เกิดประโยชน๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อใช๎สมรรถนะ
ทางการตลาด การขาย และการผลิตท่ีเหลือใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เหตุผลท่ีสําคัญคือ การกระจายต๎นทุน
คงท่ีไปยังจํานวนผลิตท่ีมากขึ้น 

4. เพื่อปรับการเคล่ือนไหว เนื่องจากฤดูกาลน๎อยลง ฤดูกาลท่ีแปรผันอาจสํงผลตํอ
ทรัพยากรตํางๆ ของธุรกิจท่ีอาจไมํเพียงพอ หรืออาจเหลือใช๎ การเพิ่มผลิตภัณฑ๑ใหมํท่ีสามารถขาย
หรือผลิตได๎เมื่อพ๎นฤดูกาลไปแล๎ว ยํอมทําให๎การผันแปรตํางๆลดลง และเป็นการใช๎ทรัพยากรของ
กิจการให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 

5. เพื่อลดการเส่ียงภัย เชํน ผลิตภัณฑ๑ล๎าสมัย ลูกค๎าเส่ือมความนิยม ปริมาณขายไมํ
มากพอ กิจการมีจําหนํายผลิตภัณฑ๑น๎อย เป็นต๎น สภาวการณ๑เหลํานี้อาจสํงผลให๎เกิดภาวะขาดทุน 
การเพิ่มผลิตภัณฑ๑ท่ีมีความแปลกใหมํ การเพิ่มปริมาณการขายให๎ครอบคลุมกับตลาด ยํอมชํวย
กระจายความเส่ียงจากความผันผวนในตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูํตลอดเวลา 

6. เพื่อการใช๎ผลพลอยได๎ให๎เกิดประโยชน๑ สินค๎าใหมํท่ีพัฒนาจากผลพลอยได๎หรือ

ของท่ีท้ิงแล๎วในธุรกิจ อาจนํามาซึ่งยอดขายหรือกําไรที่เพิ่มขึ้น 

7. เพื่อโอกาสใหมํ จากการท่ีธุรกิจเสนอผลิตภัณฑ๑ใหมํออกสํูตลาด อาจทําให๎เกิด
ความต๎องการผลิตภัณฑ๑จากผ๎ูบริโภคจนกิจการสามารถผลิต และดําเนินงานการตลาด และความ
ต๎องการเชํนนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีธุรกิจจะเข๎าไปตอบสนองความต๎องการด๎วยผลิตภัณฑ๑ของตนเอง 
นํามาซึ่งกําไร และสํวนครองตลาดท่ีมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(2544).กลําววํา ผลิตภัณฑ๑ใหมํมีความสําคัญตํอ
กิจการ ดังนี้ 

1. การทดแทนผลิตภัณฑ๑เกําของกิจการนั้นคือ ผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีวางตลาดไปแล๎ว โดย
ปกติจะมีอายุขัยเชํนเดียวกับส่ิงมีชีวิตอื่นๆตามแนวคิดและข๎อเท็จจริงในเรื่องวงจรชีวิตผลิตภัณฑ๑  
(Product Life Cycle) ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ๑ตัวเดิมเส่ือมความนิยมหรือกําลังจะตายไป กิจการก็
จําเป็นจะต๎องหาผลิตภัณฑ๑ใหมํมาเสริมแทนท่ีผลิตภัณฑ๑เดิม 

2..ความอยูํรอดและการเจริญเติบโตของกิจการ .ท้ังนี้ เพราะผลิตภัณฑ๑ใหมํมี
ความสําคัญอยํางมากตํอความอยูํรอดและการเจริญเติบโตของกิจการนั้นๆ กิจการใดก็ตามท่ีหวังพึ่ง
เฉพาะแตํผลิตภัณฑ๑เกําๆ ท่ีเคยจําหนํายอยูํเดิมก็คงจะต๎องเลิกกิจการหรือเลิกการขายผลิตภัณฑ๑นั้น 

3. ผลิตภัณฑ๑เป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญตัวหนึ่งในการกําหนดความสามารถในการทํา
กําไรได๎ของกิจการนั้น.ไมํวําจะวัดออกมาในรูปของอัตราผลตอบแทนทางด๎านกําไร .หรือในรูปของ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
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4. การตอบสนองความจําเป็นและความต๎องการของผ๎ูบริโภค ในปัจจุบันความ
จําเป็นและความต๎องการของผ๎ูบริโภคได๎เปล่ียนแปลงอยูํตลอดเวลา ลักษณะของความต๎องการนับวัน
แตํจะมีมากขึ้น และเปล่ียนแปลงเพิ่มความสับสนยิ่งขึ้นตลอดเวลา ผ๎ูบริโภคจึงต๎องการท่ีจะมี
ผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เข๎าในตลาดเพื่อเปิดโอกาสให๎มีโอกาสได๎ทําการเลือกสรรได๎มากขึ้น 

5. ผลิตภัณฑ๑ท่ีวางตลาดโดยท่ัวๆ ไปมักจะมีอายุส้ันมาก ประกอบกับการหาแนวคิด
สําหรับผลิตภัณฑ๑ใหมํเป็นส่ิงท่ีทําได๎ยากยิ่งขึ้นโดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ต๎องทํุม
เงินเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการตัดสินใจทางด๎านผลิตภัณฑ๑ใหมํจึงเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น 

6. ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีเป็นตัวเรํงท่ีทําให๎ผลิตภัณฑ๑เดิม
ตายเร็วยิ่งขึ้นหากกิจการไมํอาจมองเห็นปัญหาได๎ทันการณ๑และเตรียมรับมือด๎วยผลิตภัณฑ๑ใหมํท่ีผําน
การศึกษาวิเคราะห๑อยํางถํองแท๎แล๎วโอกาสท่ีจะอยูํรอดและเจริญเติบโตตามท่ีต๎องการก็จะเป็นไปได๎ยาก 

4.3 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2543) กลําววํา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํมี 8 

ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที ่1 การสร๎างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํ (Idea Generation) เป็นจุดเริ่มต๎น

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เป็นการค๎นหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํซึ่งเป็นความคิดท่ีมองเห็นลํูทาง
ท่ีจะขายผลิตภัณฑ๑นั้นในขั้นนี้จึงเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการค๎นหาแหลํงความคิดและวิธีการในการค๎นหา
ความคิด 

ขั้นท่ี 2 การกล่ันกรองและการประเมินความคิด.(Screening and Evaluation of 
Idea) เป็นการพิจารณากล่ันกรองความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํท่ีสร๎างขึ้นจากขั้นหนึ่งวํา ความคิดใด
ท่ีจะนํามาวิเคราะห๑และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในขั้นตํอไป 

ขั้น ท่ี  3 การพัฒนาแนวความคิดและการทดสอบแนวความคิด .(Concept 
Development and Testing) เป็นงานท่ีจะต๎องกระทําหลังจากผํานกระบวนการกล่ันกรองความคิด
จากขั้นท่ี 2 แล๎วในขั้นท่ี 3 นี้เป็นการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ท่ีผ๎ูผลิตได๎สร๎างขึ้นและ
การสร๎างความคิดท่ีมีตํอผลิตภัณฑ๑ให๎เกิดกับผ๎ูบริโภครวมท้ังภาพลักษณ๑เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ท่ีผ๎ูบริโภค
มองผลิตภัณฑ๑ผ๎ูบริโภคมองผลิตภัณฑ๑จริงๆสํวนการทดสอบความคิด (Concept Testing) หมายถึง 
การนําความคิดไปทดสอบกับกลํุมผ๎ูบริโภคเพื่อดูความรู๎สึกนึกคิดและการยอมรับความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑ถ๎าความคิดนั้นมีความเป็นไปได๎ก็จะนําไปสํูขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
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ขั้นท่ี 4 การพัฒนากลยุทธ๑การตลาด (Marketing Strategy Development) เป็น
การพัฒนาเครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต๎องการของตลาดเปูาหมายประกอบด๎วย 4 สํวน
คือ 

1..ขนาดโครงสร๎างและพฤติกรรมของตลาดเปูาหมาย .(Target.Market’s.Size, 
Structure and Behavior)  

2. การพัฒนากลยุทธ๑ทางการตลาด (MarketingStrategy) 
3. ยอดขายและกําไรตามเปูาหมายในระยะยาว .(Long.-.run.Sales.and.Profit 

Goods) และกลยุทธ๑ทางการตลาด (Marketing Mix Strategies) 
ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห๑ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาวําความคิด

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํท่ีคัดเลือกไว๎จะมีความเป็นไปได๎เพียงใดในทางธุรกิจงานในขั้นนี้ประกอบด๎วย 
1. กําหนดลักษณะผลิตภัณฑ๑ 
2. คาดคะเนความต๎องการซื้อของตลาด 
3. คาดคะเนต๎นทุนและกําไร 
4. กําหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อศึกษาความเป็นไปได๎สําหรับผลิตภัณฑ๑ 
ขั้นที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เป็นการเปล่ียนความคิดท่ี

ผํานการวิเคราะห๑แล๎วเป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นรูปเป็นรําง (Physical Product) ขึ้นมาประกอบด๎วยการ
พัฒนาด๎านรูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ .(Product.Prototype).และการพัฒนาหน๎าท่ีการทํางานของ
ผลิตภัณฑ๑ 

ขั้นท่ี 7.การทดสอบตลาด.(Market Testing).เป็นการนําผลิตภัณฑ๑ท่ีพัฒนาแล๎วไป
ทดสอบการยอมรับของลูกค๎าเปูาหมายในอาณาเขตท่ีจํากัดโดยมีการใช๎โปรแกรมการตลาดท่ี
กําหนดให๎ในขั้นนี้จะทําให๎ทราบข๎อบกพรํองท่ีจะต๎องแก๎ไขปรับปรุงตํางๆ 

ขั้นท่ี 8 การดําเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการนําผลิตภัณฑ๑ใหมํออกสํู
ตลาดจริงตามแผนการตลาดท่ีกําหนดไว๎ 
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ภาพที่ 2  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ (New Product Development Process) 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ.  (2543).  หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแหํงธุรกิจ. 

4.4 แหล่งที่มาของความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1. ลูกค๎า (Customers) หมายถึง ลูกค๎าท่ียังติดตํอซื้อขายอยูํในปัจจุบันหรือลูกค๎าท่ี

เคยให๎การอุดหนุนมากํอนก็ได๎ในเมื่อการดําเนินงานด๎านการตลาดก็คือ การตอบสนองหรือการบําบัด
ความจําเป็นและความต๎องการของลูกค๎าลูกค๎าจึงมักจะเป็นจุดเริ่มท่ีดีในการเสาะแสวงหาความคิด
ใหมํๆ เพื่อนํามาใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํเพื่อนําไปวางตลาดในอดีตท่ีผํานมาปรากฏวํา
สินค๎าอุปโภคบริโภคหรือสินค๎าอุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นจากข๎อเสนอแนะของลูกค๎าอาจโดยจงใจ
หรือโดยบังเอิญก็แล๎วแตํจึงควรเป็นหน๎าท่ีความรับผิดชอบของผ๎ูเกี่ยวข๎องในกิจการนั้นจะต๎องจัดวาง
ระบบงานเพื่อได๎มาซึ่งความรู๎สึกปัญหาหรือความต๎องการของลูกค๎าซึ่งอาจได๎มาด๎วยวิธีการตํางๆดังนี้ 

1.1 การสํารวจหรือสอบถามลูกค๎าโดยตรง (Direct Customer Survey) 
1.2 เทคนิคการถามเลียบเคียง (Projective Technique) 

1.3 การถกปัญหาแบบเจาะกลํุม (Focus Group Discussion) 
1.4 การรับข๎อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (Suggestion System) 

1.การสร้างแนวคดิเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ใหม ่

2.การกลั่นกรองและการประเมินความคิด 

4. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด 

๓.การพัฒนาแนวความคิดและการ

ทดสอบแนวความคิด 

5.การวิเคราะห์ทาง

ธุรกิจ 

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

7.การทดสอบตลาด 

8. การด าเนินธุรกิจ 
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1.5 การเปรียบเทียบผลจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีมีอยูํในปัจจุบันที่ลูกค๎าต๎องการจริง 
(Perceptual and Preference Mapping)  

ในทางปฏิบัติจากการสอบถามลูกค๎าเกี่ยวกับปัญหาท่ีมีอยูํกับผลิตภัณฑ๑ปัจจุบันอาจ
ทําให๎กิจการได๎ความคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ มากกวําในกรณีท่ีกิจการไปสอบถามเกี่ยวกับความคิด
ผลิตภัณฑ๑ใหมํอยํางตรงไปตรงมา 

2. ผ๎ูจัดจําหนําย (Distributor) เนื่องจากร๎านค๎าเหลํานี้เป็นผ๎ูติดตํอซื้อขายกับลูกค๎า
โดยตรงมีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค๎าผ๎ูใช๎จํานวนมากและในหลายๆ กรณีเป็นท่ีรองรับการระบายความ
อึดอัดความรู๎สึกท่ีไมํดีหรือปัญหาท่ีเกิดจากการใช๎ผลิตภัณฑ๑ไมํวําจะเป็นกิจการหรือของคํูแขํงขันถ๎า
รู๎จักปูอนคําถามหรือใช๎เทคนิคการสัมภาษณ๑อยํางถูกต๎องกับจังหวะเวลากิจการอาจจะได๎ความคิด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํจํานวนมากจากแหลํงนี้ไมํยากนัก 

3. คํูแขํงขัน (Competitors) ผ๎ูบริหารท่ีชาญฉลาดควรจะคอยเฝูามองวําคํูแขํงขัน
ของกิจการวําทําอะไรอยูํบ๎างในสํวนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํไมํวําจะโดยการสนทนา
สอบถามจากผ๎ูจําหนํายวัตถุดิบให๎กับกิจการคํูแขํงขันจากร๎านค๎าผ๎ูจัดจําหนํายหรือโดยมอบหมายให๎
ผ๎ูแทนขายของกิจการทําหน๎าท่ีสืบความลับของคํูแขํงขันคอยเฝูาติดตามตลาดผลิตภัณฑ๑ใหมํของคํูแขํง
ขันใครเป็นผ๎ูซื้อในตลาดและซื้อไปเพื่อใช๎ประโยชน๑อะไร บางทีกลยุทธ๑การตลาดในการนําเอา
ผลิตภัณฑ๑ใหมํของคํูแขํงขันมาดัดแปลงและปรับปรุงให๎ดีขึ้นก็อาจถือได๎วําเป็นทางออกท่ีดีทางหนึ่ง
สําหรับกิจการบางแหํงในการแสวงหาผลิตภัณฑ๑ใหมํมาจําหนําย ดังนั้นจึงไมํเป็นท่ีนําแปลกใจเลยวํา 
ผ๎ูผลิตและจําหนํายคอมพิวเตอร๑บางแหํงถึงกับซื้อคอมพิวเตอร๑ของคํูแขํงขันแล๎วมา ถอดแยกแยะเป็น
สํวนๆ เพื่อการศึกษาวิเคราะห๑เพื่อนําไปสํูการพัฒนาคอมพิวเตอร๑ท่ีดีกวํามีสมรรถนะและประสิทธิภาพ
สูงกวํา 

4..พนักงานขายหรือผ๎ูแทนขายของกิจการ.(Salesman).บุคคลเหลํานี้ในฐานะท่ีเป็น
พนักงานของกิจการท่ีต๎องออกไปติดตํอกับตลาด ไมํวําจะเป็นการติดตํอขายสินค๎ากับร๎านค๎าตามปกติ
หรือออกไปตรวจเย่ียมตลาดในหลายๆกรณีก็มีโอกาสพูดคุยกับลูกค๎าผ๎ูซื้อทําให๎ได๎ข๎อมูลขําวสารหรือ
ขําวกรองได๎พอสมควรถ๎ากิจการจัดให๎มีการทํารายงานการออกตลาดให๎รวมถึงข๎อสังเกตหรือส่ิงท่ี
ผ๎ูแทนขายไปพบเห็นมาก็อาจชํวยให๎ได๎ความคิดใหมํๆ ได๎รวมตลอดถึงความเคล่ือนไหวของคํูแขํงขัน
แตํท้ังนี้เป็นหน๎าท่ีของฝุายจัดการท่ีจะต๎องมีวิธีการกระต๎ุนให๎พนักงานขายทํางานทางด๎านการเสนอ
ความคิดใหมํๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นท่ีต๎องการของตลาดนอกเหนือไปจากงานทางด๎านการขายและ
งานอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

5. ฝุายจัดการระดับสูง.(Upper Management).ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํอาจ
ได๎มาจากผ๎ูบริหารหรือฝุายจัดการระดับสูงภายในกิจการนั้นเอง .ถ๎าไมํถูกจํากัดในเรื่องเวลาและ
ความสามารถเฉพาะด๎านท่ีจําเป็นตํองานนี้แตํต๎องเป็นท่ียอมรับวําการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ๑ใหมํผ๎ูบริหารหรือฝุายจัดการระดับสูงอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกํกิจการนั้นได๎ถ๎าผ๎ูอยูํใต๎
บังคับบัญชาต๎องคล๎อยตามไมํกล๎าคัดค๎านความคิดนั้นๆท้ังๆท่ีตนมีความเห็นวําถ๎าวางตลาดอาจจะไป
ไมํรอด.หรือกิจการนั้นได๎นําความคิดผลิตภัณฑ๑ใหมํนั้นไปใช๎ทันที.โดยขาดข๎อมูลหรือการวิจัยการตลาด
ท่ีเพียงพอ 

6. นักวิทยาศาสตร๑ท่ีปรึกษาหรือผ๎ูเช่ียวชาญสําหรับกิจการท่ีขายสินค๎าท่ีมีปัญหา
เทคนิคเข๎ามาเกี่ยวข๎องอยํางมาก อาจต๎องอาศัยนักวิทยาศาสตร๑ทําการวิจัยภายในห๎องทดลองอยําง
เป็นกิจจะลักษณะโดยจัดทําเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํนอกจากนี้ท่ีปรึกษาทาง
วิศวกรรมผ๎ูเช่ียวชาญจากสถาบันตํางๆ.รวมตลอดถึงจากสถาบันการศึกษาในระดับสูงก็อาจทําให๎
ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ใหมํได๎ .นอกจากนี้ ก็อาจอาศัยบริษัทหรือกิจการอิสระท่ีขายบริการ
ทางด๎านการวิจัยการตลาดหรือทําหน๎าท่ีเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาเป็นต๎น 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เป็น
ส่ิงจําเป็นอยํางยิ่งท่ีธุรกิจต๎องให๎ความสําคัญ เพราะความต๎องการของผ๎ูบริโภคเปล่ียนแปลงอยูํ
ตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑หมายถึง กระบวนการท่ีทําให๎ผลิตภัณฑ๑ดีข้ึน เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ใหมํ
ท่ีมีลักษณะแตกตํางจากผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีมีอยูํ ละสามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดีขึ้น ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํมีอยูํ 8 ขั้นตอน ซึ่งแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ
สามารถได๎มาจากลูกค๎า ผ๎ูจัดจําหนําย คํูแขํงขัน พนักงานขาย ฝุายจัดการระดับสูง และ
นักวิทยาศาสตร๑   

4.5 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
สกนธ๑ ภูํงามดี (2545) กลําววํา การเพิ่มมูลคํา หรือการเพิ่มคุณคํา (Added Value) 

เป็นวิธีการตํางๆ ท่ีใช๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ ถ๎าเป็นเครื่องมือการตลาดก็จะเกิดจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑ การจัดจําหนําย การโฆษณา และการสํงเสริมการตลาดซึ่งมีผลทําให๎สามารถต้ังราคา
ได๎สูงขึ้น โดยการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑สามารถดําเนินการได๎ 2 ลักษณะ คือ 

ด๎านท่ี 1 คือ ราคาของผลิตภัณฑ๑  หรือการบริการสูงกวําความเป็นจริง อีก
ความหมายหนึ่ง คือ สินค๎าของเรามีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีได๎รับ หรือเปรียบเทียบกับ
คุณภาพของสินค๎าอื่นในราคาเดียวกัน 

ด๎านท่ี 2 คือ ความต๎องการคุณคํา หรือคุณภาพของสินค๎าเป็นท่ีต๎องการของลูกค๎า
หรือคุณคํามากพอท่ีจะให๎ลูกค๎าตัดสินใจซื้อ หรือคุณคํามากพอท่ีจะดึงความสนใจทําให๎ลูกค๎าเปล่ียนใจ
มาใช๎สินค๎าของเรา 

ดังนั้นการเพิ่มคุณคําจึงไมํใชํการเพิ่มราคา คือ ราคาเทําเดิมแตํได๎สินค๎าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ทําให๎ลูกค๎ามีความต๎องการมากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มคุณคําจึงไมํจําเป็นต๎องเพิ่มปัจจัยการผลิต
หรือต๎นทุนการผลิตคือ แนวทางการบริหารด๎านต๎นทุน โดยใช๎ต๎นทุนเทําเดิมแตํได๎ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
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การเพิ่มคุณคําของผลผลิตภัณฑ๑หรือการบริการโดยไมํเพิ่มปัจจัยการผลิต (ต๎นทุน) มี
หลักการดังนี้ 

1. ปัจจัยด๎านบุคลากร เราสามารถเพิ่มคุณคําของผลิตภัณฑ๑หรืองานบริการได๎โดย
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

2..ปัจจัยด๎านเทคโนโลยี การบริหารให๎เทคโนโลยีท่ีมีอยูํมีประสิทธิภาพมากพอกับ
การผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพเป็นส่ิงสําคัญ นอกจากนั้นยังต๎องบริหารให๎การใช๎เทคโนโลยีใช๎ได๎เต็ม
สมรรถนะ เชํน ความเร็ว ความคงท่ี และความคงทน แนวทางการบริหารเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตได๎แกํ 

2.1 การจัดหาเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมท้ังด๎านสมรรถนะ และราคา 
2.2 มีการฝึกอบรมให๎บุคลากรสามารถทํางานโดยใช๎เทคโนโลยีอยํางถูกต๎อง และ

มีประสิทธิภาพ 
2.3 มีระบบการบํารุงรักษาให๎เทคโนโลยีพร๎อมใช๎งาน  และมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา 
2.4 เปิดโอกาสให๎ชํางเทคนิคท่ีชํานาญงานปรับแตํงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 

3..ปัจจัยด๎านวัตถุดิบ คุณภาพของวัตถุดิบ ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ และการบริการเพิ่ม
คุณคําและเพิ่มคุณคําได๎ ดังนั้นการบริหารด๎านการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบเพื่อการเพิ่มคุณคําท่ีปัจจัยการ
ผลิตคงท่ี มีหลักการดังนี้ 

3.1 พิจารณาคุณภาพของวัตถุดิบตรงกับความต๎องการ หรือมากกวํา 
3.2 พิจารณาผ๎ูสํงมอบวํามีความสามารถสํงมอบวัตถุดิบตามความต๎องการและ

ตรงตํอเวลา 
3.3 ทําสัญญาหรือข๎อกําหนดคุณภาพ / คุณลักษณะของวัตถุดิบท่ีใช๎ชัดเจน 

ปูองกันการผิดพลาด 
3.4 มีการตรวจสินค๎า โดยตรวจท้ังด๎านปริมาณ และคุณภาพ 
3.5 สรุปผลการจัดสํงวัตถุดิบทุกครั้ง บันทึกรายละเอียดข๎อผิดพลาด และคัดแยก

วัตถุดิบท่ีไมํได๎คุณภาพออก เมื่อเราใช๎วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงในราคาเทําเดิม เราก็สามารถเพิ่มคุณคํา
ผลิตภัณฑ๑และงานบริการได๎โดยไมํต๎องเพิ่มต๎นทุน 

4.6 แนวคิดในการพัฒนา แก้ไข รูปทรงผลิตภัณฑ์  
สกนธ๑ ภูํงามดี (2545) กลําววํา การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎มีความแตกตํางไปจาก

เดิมนั้นต๎องอาศัยวิธีการตํางๆ เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ท่ีสร๎างความพึงพอใจ ดังนี้  
1..การลดสัดสํวน หมายถึง การตัดออกหรือยํอสํวน เชํน การตัดสํวนท่ีไมํจําเป็นออก 

การยํอสัดสํวนให๎เล็กลง และการกระชับลงไปกวําเดิม เป็นต๎น 
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2..การขยายสํวน หมายถึง การเพิ่มเติมสํวนใหมํเข๎าแทนของเดิม เชํน เพิ่มประโยชน๑
ใช๎สอยทางอ๎อม เพิ่มความสูง ความยาว ความหนา ความแข็งแรง เป็นต๎น 

3..การเปล่ียนแปลง หมายถึง การดัดแปลงแก๎ไขบางสํวน อาจเป็นสํวนท่ีเล็กน๎อย
จากของเดิม เชํน เปล่ียนสี เปล่ียนทรง เปล่ียนเสียง เป็นต๎น 

4..การจัดสํวนประกอบใหมํ หมายถึง การจัดสํวนประกอบให๎ดูแปลกใหมํไปจากเดิม 
โดยอาจจัด หรือสลับท่ีทางใหมํ รวมถึงจังหวะชํองไฟ และองค๑ประกอบตํางๆ เป็นต๎น 

5..การกลับไปในทางตรงกันข๎าม หมายถึง การกลับตําแหนํงทิศทางหรือเรื่องราวท่ี
จากเดิมเคยมีอยูํให๎เป็นไปในทางตรงกันข๎าม เชํน ดําเป็นขาว เหล่ียมเป็นโค๎งมน ยาวเป็นส้ัน เป็นต๎น 

6..การรวมกัน หมายถึง การรวม หรือผสมท่ีละม๎ายคล๎ายคลึง หรือใกล๎เคียงกันเข๎าไว๎
ด๎วยกัน คือ การรวมประโยชน๑ใช๎สอยเข๎าไว๎ด๎วยกัน ซึ่งมีผลิตภัณฑ๑หลายประเภทท่ีนิยมออกแบบใน
ลักษณะนี้  

7..การแทนท่ีใหมํ หมายถึง การทดแทนด๎วยส่ิงใหมํเป็นสํวนใหญํ เป็นลักษณะการ
เปล่ียนแปลงรูปโฉมหรือส่ิงอื่นๆ ใช๎วัสดุใหมํ พลังงานใหมํ เปล่ียนสํวนประกอบ เปล่ียนระบบการ
ทํางานใหมํ เป็นต๎น 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา การเพิ่มมูลคําหรือการเพิ่มคุณคํา (Added Value) เป็น
วิธีการตํางๆ ท่ีใช๎เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑ โดยการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑สามารถดําเนินการ
ได๎ใน 2 ลักษณะ คือ ต้ังราคาของผลิตภัณฑ๑ หรือการบริการสูงกวําความเป็นจริง และสร๎างความ
ต๎องการคุณคําหรือคุณภาพของสินค๎าเป็นท่ีต๎องการของลูกค๎า หรือคุณคํามากพอ ท่ีจะให๎ลูกค๎า
ตัดสินใจซื้อซึ่งแนวคิดการเพิ่มมูลคําหรือการเพิ่มคุณคํานี้จะกํอให๎เกิดประโยชน๑กับธุรกิจเป็นอยํางมาก 
 
5. แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 

5.1 ทุนชุมชน 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักด์ิ (2544) กลําววํา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีผําน

มา แม๎วําสํวนหนึ่งได๎กํอประโยชน๑แกํสังคมไทยหลายด๎าน แตํอีกสํวนหนึ่งกลับสํงผลกระทบให๎ชุมชน
อํอนและขาดความสมดุลระหวํางการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท ความอํอนแอของชุมชนท้ังใน
เมืองและในชนบท ทําให๎หลายมิติของการพัฒนาประเทศไมํประสบความสําเร็จเชํนท่ีควรจะเป็น และ
ยังสํงผลกระทบท่ีทําให๎คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตกตํ่ากวําท่ีพึ่งจะเป็นอีกด๎วย ซึ่งอาจกลําวได๎วํา 
ความอํอนแอท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนมีต๎นตอสําคัญมาจากการขาดความสมดุลและความรอบคอบของ
ปรัชญาการพัฒนาประเทศของภาครัฐในการแสวงหาทางออกของแตํละสังคม เราจึงเห็นวําการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป็นต๎นมา ได๎เปล่ียนกระบวนทัศน๑ใหมํในการพัฒนาท่ีใช๎ชุมชน
เป็นฐานโดยเฉพาะการคํานึงถึงทุนชุมชน ท้ังนี้ทุนชุมชนถือเป็นความต๎องการสร๎างระบบท่ีเน๎นการ
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ผลิต การบริการ การบริโภค และการจัดสรรประโยชน๑ท้ังหมดเพื่อการอยูํรํวมกันของสังคมมนุษย๑ โดย
มนุษย๑ไมํควรถือตนเข๎าเป็นเจ๎าของทรัพยากรธรรมชาติแตํเพียงเผําพันธุ๑เดียว ยังต๎องคํานึงถึงหลักการ
อยูํรํวมกันของสรรพชีวิตท้ังหมดในปัจจุบันและอนาคตด๎วย (พิทยา วํองกุล, 2539: 24 - 25) 

เสรี พงศ๑พิศ และวิชิต นันทสุวรรณ (2545: 212) กลําววํา ทุนชุมชน หมายถึง ทุน
ธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุนท่ีเป็นผลผลิต ทุนท่ีมีการสะสม ทุนความรู๎ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือ
ความไว๎ใจ และความเป็นพี่น๎องของผ๎ูคนในชุมชน 

ทุนชุมชน เป็นต๎นทุนหลักของกระบวนการพัฒนา แม๎ไมํมีทุนจากภายนอกชุมชนก็
สามารถพัฒนาได๎ เพราะทุนจากภายนอกเป็นเพียงทุนสมทบเทํานั้น ซึ่งท่ีผํานมามักมองข๎ามทุนของ
ชุมชน และมักถือประหนึ่งวํา ทุนของชุมชนเป็นทุนสมทบเทํานั้น  และองค๑กรทุนเองมักเรียกร๎องให๎
ชุมชนมีสมทบ นั้นคือ ความคิดและความเข๎าใจแบบเกํ าๆ ซึ่งทําให๎ชุมชนเกิดความสัมพันธ๑แบบ
อุปถัมภ๑ แบบพึ่งพา ทําให๎ชุมชนคิดวําตนเองไมํมีทุน ต๎องขอจากองค๑กรทุน ต๎องพึ่งพาคนอื่นประเภท
ถ๎าเขาไมํให๎ทุนมาก็ไมํทําอะไร เพราะคิดวําตนเองไมํมีทุน ต๎องเป็นหนี้บุญคุณและขึ้นตํอร่ําไป ความ
เข๎าใจใหมํแสดงให๎เห็นวํา ทุนจากภายนอกมีหน๎าท่ีเพียงเติมเต็มให๎ทุนของชุมชนเทํานั้นไมํใชํเป็น
ต๎นทุนหลักอีกตํอไป ดังนั้น ในแนวคิดใหมํทุนชุมชน หมายถึง ทุนท่ีมีอยูํภายในชุมชนท้ังหลายยํอม
เป็นทุนหลักท่ีมีความสําคัญตํอการจัดการตนเองของชุมชนท๎องถิ่นมากท่ีสุด 

ประเภทของทุนชุมชน 
1..ทุนพื้นฐาน (Basic Capital) ได๎แกํ ระบบสาธารณูปโภคตํางๆ เชํน น้ําไหล ไฟ

สวําง ทางดี ส่ือสารสะดวก รวดเร็ว เพราะถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของชุมชน ซึ่ง
เป็นตัวเสริมให๎การดําเนินงานของชุมชนประสบความสําเร็จได๎ ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นส่ิงท่ีทําให๎
เกิดความยุํงยากตํอการดําเนินงานชุมชนมากขึ้นได๎เชํนกัน อาทิ ระบบการติดตํอส่ือสารท่ีสะดวก 
รวดเร็วและไร๎พรมแดนอยําง อินเตอร๑เน็ต หากถูกนําไปใช๎ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน๑ก็จะกํอให๎เกิดการ
พัฒนา ในทางกลับกันหากวํานําไปใช๎ในทิศทางท่ีไมํถูกต๎องก็จะกํอให๎เกิดโทษท้ังตํอตนเอง และชุมชน 

2. ทุนธรรมชาติ (Natural.Capital) ได๎แกํ ดิน น้ํา แรํธาตุ (อากาศด๎วยก็ได๎) ปุาไม๎ 
ทุนประเภทนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญในการรองรับการผลิตของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายในโลก แม๎วําดินและน้ํา
จะเป็นส่ิงไมํมีชีวิต โดยเฉพาะท่ีดินนั้นถือได๎วําเป็นผ๎ูให๎กําเนิดพืช สัตว๑ แรํธาตุในดินก็เป็นอาหารให๎พืช 
แตํถ๎าใช๎นานๆไปยํอมเส่ือมลงได๎ ดังนั้น ธรรมชาติต๎องปรับปรุงดินให๎อุดมสมบูรณ๑ ด๎วยการกําหนดให๎
พืชแตํละชนิดต๎องการสารอาหารตํางกัน มีผลผลิต (ใบ ดอก ผล) ท่ีประกอบด๎วย  แรํธาตุตํางกัน 
พร๎อมท้ังเนรมิตให๎ปุาเป็นแหลํงท่ีอยูํอาศัยของสรรพสัตว๑หลายชีวิต เมื่อใบและผลรํวงสํูดินกลายเป็น
ปุ๋ย แมํธรณีนั้นจะได๎รับการปรับสภาพความสมบูรณ๑อยูํตลอดเวลา ปุาทุกแหํงจึงมีแตํต๎นไม๎ยืนต๎น อยูํ
ได๎นานนับร๎อยพันปี พร๎อมกับทําหน๎าท่ีเป็นแหลํงต๎นน้ําหรืออุ๎มความชํุมช่ืนในดินเอาไว๎ใช๎อยํางไมํขาด
แคลน เหตุนี้ดินและน้ําจึงเป็นทุนธรรมชาติจะคงอยูํโดยไมํเส่ือมโทรม ตราบเทําท่ีปุายังคงอุดมสมบูรณ๑
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เอาไว๎ได๎ โดยมนุษย๑ไมํต๎องลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีไปใสํต๎นไม๎ในปุา เหมือนเชํนการใสํปุ๋ยในการปลูกพืช
เชิงเด่ียว ดังนั้น ความพิสดารของทุนพื้นฐานของปุาจึงได๎แกํ ความไมํเส่ือมคํา ไมํสึกหรอในการใช๎ใน
ปุาธรรมชาติ ดินและน้ําเป็นทุนธรรมชาติท่ีมีคําเทํากับศูนย๑ (พิทยา วํองกุล, 2539: 31) และการท่ี
ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎ประโยชน๑ โดยมีการ
บํารุงรักษาไมํทําลายส่ิงแวดล๎อมให๎หมดไป กํอให๎เกิดเป็นผลผลิตท่ีอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท่ีเรียกวํา ทุนธรรมชาติ (นภาภรณ๑ หะวานนท๑ และพิสมัย รัตนโรจน๑สกุล, 2548: 136)  

3..ทุนแหํงชีวิต หรือทุนสร๎างสรรค๑ พืชสัตว๑ทุกชนิด ภายในตัวมันเองเป็นท้ังทุนและ
ตัวการผลิต (ทําหน๎าท่ีคล๎ายเครื่องจักร) ดังจะเห็นได๎จากการเล้ียงลูกหมู ปากมันกินอาหารเข๎าไปแล๎ว 
รํางกายจะคํอยๆ เจริญเติบโตขึ้นจนอายุราว 8 เดือน ก็เป็นหนุํมเป็นสาวพอท่ีจะแพรํพันธุ๑ได๎ ความ
เจริญเติบโตของหมูจากวันหนึ่งขึ้นไป นับวําเป็นการสะสมทุนโดยปริยาย พอโตเป็นหนุํมสาวแล๎ว 
แสดงวําได๎สะสมตัวมันเองจนกลายเป็นตัวการผลิต (คล๎ายเครื่องจักร) และจะทําการผลิตลูกหมู
ออกมาเรื่อยๆ ตามธรรมชาติ จนกวําจะแกํและหมดสมรรถภาพไป (พิทยา วํองกุล, 2539: 31 - 32) 

กลไกแหํงความพยายามสร๎างดุลยภาพในธรรมชาติ เป็นเหตุให๎เกิดสภาพการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันอยํางยาวนาน ทําให๎เกิดการสูญเสียแรํธาตุน๎อย ปัจจัยทุนในธรรมชาติลักษณะนี้เป็นเหตุ
ให๎ทรัพยากรธรรมชาติส้ินเปลืองน๎อย หรือแทบไมํมี แม๎แตํในกระบวนการออกลูกออกผล พืชสัตว๑ก็
พยายามสร๎างดุลยภาพกับส่ิงแวดล๎อม เพื่อให๎เกิดภาวการณ๑อยูํรํวมกันยาวนานท่ีสุด นี่คือ หลักแหํง
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนในธรรมชาติ 

4. ทุนมนุษย๑ (Human Capital) ในหลักเศรษฐศาสตร๑ทุนนิยมถือวํามนุษย๑เป็นทุน
อยํางหนึ่งท่ีใช๎ในการผลิต จึงมักคิดค๎นกันวําการใช๎พลังเพื่อทํางานมีอยูํในมนุษย๑เทํานั้น ซึ่งปัจจัยทุน
มนุษย๑ดังกลําว ในขั้นเจริญเติบโตจะมีการแพรํพันธุ๑ มันจะทําการผลิตลูกหรือผลอยํางตํอเนื่อง หรือ
ผลิตซ้ําในปริมาณมากๆ ดังนั้น หากวําชุมชนใดมีทุนมนุษย๑มาก หมายถึง คนจํานวนหนึ่งท่ีมีคุณภาพ 
เป็นคนเกํง คนดี  คนเสียสละ มีความรู๎ สติปัญญา และทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ 
มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการรวมกลํุมและสร๎างเครือขํายเพื่อทําให๎สํวนรวม
เป็นผ๎ูนําให๎กับสังคม ก็เทํากับวํามีทุนแรงงานมากด๎วยเชํนกัน จึงนับวําเป็นคุณประโยชน๑อยํางมากมาย 
หากวําทุนมนุษย๑นั้นได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางเพียงพอและเหมาะสมก็จะเป็นแรงสําคัญประการ
หนึ่งท่ีจะทําให๎เกิดการพัฒนา ดังนั้นทุนมนุษย๑ คือ ความเป็นมนุษย๑ท่ีมีพลัง มีศักด์ิศรี และมีความ
เสมอภาค (นภาภรณ๑ หะวานนท๑ และพิสมัย รัตนโรจน๑สกุล, 2548: 34) 

5..ทุนความรู๎ ภูมิปัญญา (Knowledge Wisdom Capital) ระบบความรู๎ หรือภูมิ
ปัญญาท่ีมีอยูํในชุมชนเป็นส่ิงมีคุณคํา แตํสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ความรู๎เฉพาะ
อาชีพหรือเฉพาะด๎าน เชํน การบริหารจัดการธุรกิจ ความรู๎ในการผลิต ความรู๎ในเรื่องการตลาดมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น แตํทําให๎คนในชุมชนอํอนแอลง เพราะไมํสามารถปรับเปล่ียนเทคโนโลยี
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สมัยใหมํและความรู๎ให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่นของตนเองได๎ เมื่อมีปัญหาก็ไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ 
กลายเป็นผ๎ูท่ีไมํเทําทันความรู๎ท่ีตนเองใช๎อยูํต๎องพึ่งพิงคนอื่น นั้นคือ ทุนความรู๎ หรือทุนภูมิปัญญา คือ 
ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของชาวบ๎านเอง ซึ่งผํานประสบการณ๑ทดลองแนวคิดของตนเองด๎วย
การปรับใช๎ในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ถือเป็นสติปัญญา เป็นองค๑ความรู๎ท้ังหมดของ
ชาวบ๎าน ท้ัง 3.มิติ คือ กว๎าง ลึก ยาว โดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยูํมาใช๎ในการแก๎ปัญหาการดําเนินวิถี
ชีวิตของตนและชุมชนได๎อยํางภาคภูมิ ภูมิปัญญาอาจจะเกิดขึ้นจากการสะสมการเรียนรู๎มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเช่ือมโยงกัน ไมํแยกสํวน 

6. ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) คือ ส่ิงท่ีสะท๎อนวิถีการดํารงชีวิตและส่ิงตํางๆ 
ท่ีคนในชุมชนได๎สร๎างสรรค๑และสืบทอดมา ด๎วยเห็นวําเป็นส่ิงท่ีมีคุณคํา และมีประโยชน๑ในการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน อยํางไรก็ตาม ส่ิงท่ีคนท่ัวไปมองเห็นได๎งําย คือ รูปธรรมของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตํละชุมชนมีอยูํ เชํน การทํา ทําไรํ ทอผ๎าไหม จักส าน ทํายา
สมุนไพร (นภาภรณ๑ หะวานนท๑ และพิสมัย รัตนโรจน๑สกุล, 2548: 135) 

7..ทุนทางสังคม หมายถึง ระบบความสัมพันธ๑ทางสังคมท่ีกํอตัวขึ้นในชุมชน หรือ
กฎเกณฑ๑ทางสังคมท่ีร๎อยรัดผ๎ูคนให๎อยูํรํวมกันเป็นชุมชน มีน้ําใจ เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน ไว๎เนื้อเช่ือ
ใจตํอกัน การมีคุณธรรม จิตสํานึกสาธารณะ รวมถึงจารีตประเพณี ความเช่ือ วัฒนธรรม อาจสรุปได๎
วํา การมีจิตสํานึกรํวมอันประกอบด๎วยความรักความผูกพันท่ีคนในชุมชนมีตํอกัน ความสามัคคี
ปรองดองและการแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรมและเทําเทียม 

5.2 ทุนทางสังคม 
แนวคิดทุนทางสังคม เป็นแนวคิดท่ีพูดถึงความสัมพันธ๑ทางสังคมหรือเครือขําย

ความสัมพันธ๑ทางสังคมในหลายระดับหลายประเภท เชํน ความสัมพันธ๑ในครอบครัว ความสัมพันธ๑ใน
ชุมชน ความสัมพันธ๑ในชมรม ความสัมพันธ๑ในสมาคม เป็นต๎น ความสัมพันธ๑เหลํานี้ได๎สร๎างประโยชน๑
ไมํทางใดก็ทางหนึ่งให๎แกํคนท่ีเข๎าไปในระบบความสัมพันธ๑นั้นๆ 

สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน.(2541:.47).กลําววํา.ทุนทางสังคมใน
บริบทสังคมไทย ภายใต๎กรอบแนวคิดของโครงการเพื่อการลงทุนทางสังคม เนื่องจากทุนทางสังคมท่ีมี
อยูํแล๎วในสังคมไทย เป็นฐานชีวิตท่ีคนรุํนกํอนสะสมไว๎ให๎เป็นพลังร๎อยรัดจิตใจของคนในชุมชนให๎เป็น
หนึ่งเดียวกัน ทุนทางสังคมเหลํานี้มีอยูํหลากหลายในสังคมไทยซึ่งถือได๎วําเป็นแหลํงท่ีกํอให๎เกิดทุนทาง
สังคมได๎ดังนี้ 

1..วัฒนธรรมชุมชน เป็นส่ิงซึ่งผูกพันแนบแนํนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นส่ิงท่ี
สะท๎อนให๎เห็นถึงวิธีคิด การมองโลก ความเช่ือ และจิตสํานึกท่ีสัมพันธ๑กับบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล 
ชนเผํา และเช้ือชาติ ได๎แกํ ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีตํางๆ ในบางพื้นท่ีความ
เช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีสํวนในการชํวยรักษาธรรมชาติ เชํน ปุาไม๎ และแหลํงน้ําไว๎ได๎อยํางสมบูรณ๑ 
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2..กฎเกณฑ๑ ระเบียบปฏิบัติ จารีต ประเพณี อันเป็นลักษณะเฉพาะอยํางของท๎องถิ่น
ท่ีหลํอหลอมมาจากประสบการณ๑ของคนรุํนหนึ่งไปสํูอีกรุํนหนึ่ง เป็นสํานึกรํวมของคนในชุมชน ท่ีมุํง
สร๎างระบบขึ้นมาเพื่อดูแลควบคุมชุมชนให๎ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณคําและระบบคิดของคนใน
ชุมชนนั้นๆ เชํน กฎของการแบํงปันน้ํา (ระบบเมืองฝาย) การจัดการทรัพยากรปุาไม๎ของชาวไทล้ือ 
อําเภอปัว จังหวัดนําน ท่ีมีพิธีกรรมสืบชะตาแมํน้ํา สร๎างกฎเกณฑ๑การแบํงปันน้ํา แบบสังคมเครือญาติ 

3..ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และกระบวนการเรียนรู๎ท่ีชุมชนส่ังสมมา เชํน ภูมิปัญญาด๎าน
การเกษตร การแพทย๑พื้นบ๎าน ศิลปหัตถกรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ องค๑กรเหลํานี้
กล่ันกรองจากประสบการณ๑ท่ีละเอียดลึกซึ้งแนบแนํนกับธรรมชาติอยํางแยกไมํออก 

4..ระบบกรรมสิทธิ์ และการจัดการทรัพยากรของชุมชน ได๎แกํ ทรัพยากรธรรมชาติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีต๎องปกปูอง บํารุงรักษา ท้ังแหลํงน้ํา ผืนดิน 
ผืนปุา แรํธาตุ ท่ีเกี่ยวพันกับวิถีแหํงการดํารงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม สํวนโบราณสถาน 
โบราณวัตถุมีความหมายในด๎านจิตใจท่ีสํานึกผูกพันในเชิงประวัติศาสตร๑ของชนชาติมากกวํา
ความหมายในเชิงธุรกิจ 

5..ระบบความสัมพันธ๑ของคนในชุมชนท่ีมีลักษณะของครอบครัวเครือญาติ มีความ
เอือ้อาทร เอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ 

6. ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง แบํงเป็น 2 กลํุม 
6.1.ผ๎ูนําชาวบ๎าน พระ ผ๎ูอาวุ โส ผ๎ูนําเกษตร ปราชญ๑ชาวบ๎าน เหลํานี้มี

ความสําคัญในกระบวนการเรียนรู๎ของชาวบ๎าน การเสริมสร๎างภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการพึ่งตนเองอัน
เป็นเงื่อนของความเข๎มแข็งของชุมชน 

6.2.กลํุมองค๑กรชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เป็นกลํุมท่ีรวมกันเป็นกลํุมนัก
คิด กลํุมอาชีพ กลํุมศาสนา เพื่อทํากิจกรรมอันเกิดประโยชน๑แกํชุมชน เชํน กลํุมแมํบ๎านทอผ๎า กลํุม
เยาวชนต๎านยาเสพติด กลํุมหมอพื้นบ๎าน คณะกรรมการรักษาปุาต๎นน้ํา องค๑กรชุมชนเหลํานี้เป็นกลํุม
ในภาคประชาชนท่ีสามารถขยายเครือขํายให๎กว๎างขวางและเข๎มแข็งได๎ตํอไป 

ความหมายและลักษณะทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นคําท่ีถูกใช๎เป็นฐานคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนา

ท้ังการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบัน  
ประเวศ วะสี (2541: 101) กลําววํา ทุนทางสังคมเป็นพลังทางสังคมในการแก๎ปัญหา

วิกฤตของสังคมได๎ การท่ีคนมารวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความรู๎มารวมกัน เพื่อแก๎ปัญหาของ
สังคม 
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อัมรา พงศาพิชญ๑ (2543: 40-41).กลําววํา ทุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ๑ทาง
สังคมท้ังในแนวราบและแนวตั้ง ระหวํางบุคคล สถาบัน และองค๑กรตํางๆ ท้ังในรูปปัจเจก กลํุม  และ
เครือขําย ท้ังคํานิยม บรรทัดฐานท่ีสังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตํอวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประชาคม นอกจากนี้ ยังได๎กลําวถึง ทุนทางสังคมโดยเช่ือมโยงกับความสัมพันธ๑ในระบบอุปถัมภ๑ท่ีมี
คํานิยมในการตอบแทนบุญคุณ ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนแบบไมํเทําเทียมกัน รวมท้ังการมีเครือขํายการ
ตอบแทนและการใช๎ประโยชน๑รํวมกัน และกลําวถึงการนําแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมไปขยายใช๎กับงาน
พัฒนาในปัจจุบัน 

สุพรรณี ไชยอําพร (2544: 86).กลําววํา.ทุนทางสังคม มีความเป็นนามธรรมสูง 
เป็นลักษณะเดํนของสังคมไทยประการหนึ่ง ท่ีเอื้อตํอการดูแลปกปูองชุมชนไมํให๎เกิดการเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีเส่ือมลง และยังเป็นพลังขับเคล่ือนให๎ชุมชนสามารถสร๎างความเข๎มแข็งให๎ตนเอง เกิดการ
เรียนรู๎ตํอการแก๎ปัญหาภายในชุมชน และนําไปสํูการพึ่งพาตนเอ งในระยะยาว ทุนทางสังคม
ประกอบด๎วยลักษณะเดํน คือ 

1. ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลของคนในสังคม 
2. สมัครสมาน รักใครํ กลมเกลียวกัน 
3. สังคมการเรียนรู๎ มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ 
4. คนในสังคมนิยมสร๎างความดีแกํสํวนรวม 
5. สถาบัน/องค๑กรชุมชนมีความเข๎มแข็ง 

6. มีความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน 

7. ผ๎ูคนมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม มีจิตสาธารณะ 

อานันท๑ กาญจนพันธุ๑ (2544:.20) กลําววํา ทุนทางสังคม เป็นวิธีคิด ระบบความรู๎ใน
การจัดการวิถีของความเป็นชุมชน โดยยกตัวอยํางการจัดการการใช๎ทรัพยากร การจัดระบบ
ความสัมพันธ๑ในการอยูํรํวมกันในสังคมของชุมชน ไมํวําจะเป็นความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับมนุษย๑ 
มนุษย๑กับธรรมชาติ หรือมนุษย๑กับส่ิงเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องท่ีต๎องอาศัยวิธีคิดเชิงซ๎อนและ
เกี่ยวข๎องกับเรื่องระบบความรู๎ ภูมิปัญญา รวมท้ังต๎องอาศัยกฎเกณฑ๑มากํากับการใช๎ความรู๎นั้นๆ ซึ่ง
อาจเป็นในรูปของจารีตประเพณี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ๑ทางสังคม พร๎อมกันนั้นก็ต๎องมีองค๑กรท่ีเข๎า
มาทําหน๎าท่ีจัดการเรื่องนั้นๆด๎วย 

อัมมาร สยามวาลา (2544: 40) กลําววํา ทุนทางสังคม เป็นการทรัพยากรของชุมชน
ในการแก๎ไขปัญหา ทรัพยากรท่ีสําคัญ คือ สติปัญญาและความเอื้ออาทรตํอกัน ส่ิงเหลํานี้ คือ ทุนทาง
สังคมโดยนัยนี้ ทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชนอันประกอบด๎วย เรื่อง
ของคํานิยม ความเอื้ออาทรตํอกัน รวมท้ังเรื่องของสติปัญญาท่ีมีอยูํในชุมชนท่ีสมควรนําออกมา
ประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนาสังคม 
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อเนก นาคะบุตร (2545:.39).กลําววํา ทุนทางสังคมในลักษณะของความเข๎มแข็งของ
ชุมชนมิใชํเป็นเรื่องท่ีเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย แตํหากเป็นคุณคําเดิมท่ีสังคมไทยมีอยูํแล๎ว ไมํวําจะ
เป็นความมีน้ําใจตํอกัน การแบํงปันซึ่งกันและกัน ความเอื้ออาทรตํอกัน การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม 
การรวมกลํุมเป็นองค๑กร หรือการจัดต้ังเป็นเครือขํายตํางๆ เชํน กลํุมออมทรัพย๑ กลํุมเกษตรผสมผสาน 
เครือขํายโรงสีชุมชน เป็นต๎น ทุนทางสังคมนี้ คือ พลังท่ีจะขับเคล่ือนชุมชนตํางๆ ให๎มีความสามารถใน
การเพิ่มมูลคําและทุนทางสังคมให๎กับชุมชนตนเองมากขึ้น มีความเทําทันตํอปัญหาและมี
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาได๎มากขึ้น และท๎ายท่ีสุดสามารถพึ่งพาตนเองได๎จริงในระยะยาว 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑ (2548) กลําววํา ทุนทางสังคม เป็นภาวะท่ีจิตได๎รับการยกระดับ
ให๎สูงขึ้น จนเกิดการรับรู๎และระบบคิดทีเอื้อตํอการเกิดระบบความสัมพันธ๑ทางสังคมท่ีมุํงชํวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เอื้ออาทรตํอกัน มีความเช่ือมันศรัทธาตํอกัน อันจะนําไปสํูชีวิตท่ีดีมีความสุข ความเข๎มแข็ง
มันคงของสังคม โดยกระบวนการดังกลําว จะอยูํภายใต๎สภาพแวดล๎อมและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม 

Robert D. Putnam (อ๎างถึงใน ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547: 38) กลําววํา ทุนทาง
สังคม ประกอบด๎วยความไว๎วางใจ (trust) บรรทัดฐาน (norm) และเครือขําย (Network) ซึ่งการท่ีจะ
ประสบความสําเร็จได๎ ก็ตํอเมื่อความรํวมมือเหลํานั้นมีการสัมพันธ๑เกี่ยวโยงและมีความไว๎วางใจซึ่งกัน
และกัน ทุนทางสังคมยังมีลักษณะท่ีเป็นผลประโยชน๑สาธารณะอีกด๎วย (public good) ซึ่งอาจจะมี
องค๑กรนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการจัดการได๎ กลําวได๎อีกนัยหนึ่งวํา ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นผล
พลอยได๎ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสังคม โดยทุนทางสังคมจะมีข๎อผูกมัด บรรทัดฐาน และความไว๎เนื้อ
เช่ือใจท่ีสามารถแลกเปล่ียนกันได๎ เชํน การท่ีสมาชิกของชมรมร๎องเพลงเข๎ามารํวมกิจกรรมกัน 
เนื่องจากพวกเขาชอบร๎องเพลงไมํใชํเพราะพวกเขาต๎องการสร๎างทุนทางสังคม แตํโดยนัยของมันส่ิงท่ี
ได๎คือ มีการสะสมทุนทางสังคมข้ึนนั่นเอง 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ทุนทางสังคม หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ๑ วิถีท่ีร๎อยรัดผ๎ูคน
ให๎อยูํรวมกันเป็นชุมชนเป็นเครือขํายสังคม เป็นวิธีคิด ระบบความรู๎ในการจัดการวิถีของความเป็น
ชุมชนทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชนอันประกอบด๎วย เรื่องของคํานิยม 
ความเอื้ออาทรตํอกัน รวมท้ังเรื่องของสติปัญญาท่ีมีอยูํในชุมชนท่ีสมควรนําออกมาประยุกต๑ใช๎ในการ
พัฒนาสังคม 
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บทบาทและหน๎าท่ีของทุนทางสังคม 
James Coleman (1988, อ๎างถึงใน บัวพันธ๑ พรหมพักพิง, 2546: 29-30) กลําววํา 

หน๎าท่ีของทุนทางสังคมมี 3 ประการ 
1. ทุนทางสังคมท่ีปรากฏอยูํในรูปของความคาดหวัง ภาระหน๎าท่ี และความไว๎เนื้อ

เช่ือใจตํอโครงสร๎าง ซึ่งในโครงสร๎างทางสังคมหนึ่งๆ สมาชิกของสังคมสามารถท่ีจะมีคา ดหวังตํอ
สมาชิกผ๎ูอื่นวํา คนเหลํานั้นจะปฏิบัติตํอตัวเขาอยํางไรในสถานการณ๑ตํางๆ ในขณะเดียวกันสมาชิกคน
นั้นก็มีภาระหน๎าท่ีหรือข๎อผูกพันอันนี้ จะมีผลก็ตํอเมื่อสมาชิกกันเองมีความไว๎เนื้อเช่ือใจกัน 

2. ทุนทางสังคมทําหน๎าท่ีเป็นชํองทางการไหลเวียนของข๎อมูลขําวสาร ข๎อมูลขําวสาร
นี้มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการกระทําทางสังคม เพราะวําการเสาะแสวงหาและการได๎มาซึ่งข๎อมูล
ขําวสารมีต๎นทุนท่ีต๎องเสียไป ซึ่งการแสวงหาหรือการไหลเวียนของข๎อมูลขําวสารนี้ สํวนใหญํผําน
ระบบความสัมพันธ๑ทางสังคมท่ีมีอยูํ หากมองในแงํนี้ความสัมพันธ๑ทางสังคมท่ีเ อื้ออํานวยตํอการ
ไหลเวียนถํายเทของข๎อมูลขําวสาร จึงถือวําเป็นสํวนหนึ่งของทุนทางสังคม 

3. ทุนทางสังคมอาจจะปรากฏในรูปของบรรทัดฐานและประสิทธิผลของการบังคับ
ให๎การกระทําเป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งการบังคับนี้อาจจะมีท้ังทางบวกและทางลบ (การให๎
รางวัลและการลงโทษ) ในหลายๆกรณีการบังคับให๎มีการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน จําเป็นต๎องใช๎
ทรัพยากรจํานวนมาก และมีประสิทธิภาพตํ่า แตํในบางกรณีโดยเฉพาะในสถาบันท่ีไมํเป็นทางการ 
การบังคับให๎เป็นไปตามบรรทัดฐานใช๎ทรัพยากรน๎อยและมีประสิทธิภาพมาก 

Putnam (1993) กลําววํา ทุนทางสังคมมีบทบาทและหน๎าท่ีท่ีจะกํอให๎เกิดประโยชน๑
ตํอสังคม 2 ลักษณะ และแตํละลักษณะอยูํรํวมกัน ดังนี้ 

ลักษณะแรก คือ บทบาทของทุนทางสังคมในฐานะตัวเ ช่ือมให๎ก ลํุมสมาชิก 
(bonding social capital) เน๎นการมองเข๎ามาภายใน (inward looking) โดยจะสนับสนุนครอบครัว 
กลํุมเพื่อน และกลํุมเพื่อนบ๎านท่ีมีลักษณะความเป็นพี่น๎องทางชาติพันธ๑และมีอัตลักษณ๑ทางสังคมท่ี
ใกล๎ชิดและรู๎จักกันแล๎วมารํวมมือกันสร๎างสายสัมพันธ๑ให๎เข๎มแข็ง (strong ties) แตํสายสัมพันธ๑ท่ี
เข๎มแข็งอันเกิดจากความรํวมมือดังกลําวจะเป็นไปเพื่อกีดกันคนนอก 

ลักษณะท่ีสอง คือบทบาทการประสานสัมพันธ๑ระหวํางกลํุมภายในและภายนอก 
(bridging social capital) เน๎นการมองออกไปภายนอก (outward looking) ซึ่งเป็นกลํุมท่ีมีความ
แตกตํางทางสังคมท่ีกํอนหน๎านี้ไมํรู๎จักกันมากํอน และมีสายสัมพันธ๑ท่ีอํอนแอ (weak ties) มารํวมมือ
กันเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
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องค๑ประกอบของทุนทางสังคม 
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑ (2548) กลําววํา องค๑ประกอบของทุนทางสังคม คือ จิต (Mind 

and Spirit).กาย.(Body,.Behavior.and.Action).และสภาพแวดล๎อมและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม 
(Environment and Conditions)  

 

 
 
ภาพที่ 3 ระบบความสัมพันธ๑ทางสังคม 
ท่ีมา:วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑.  (2548).  ทุนทางสังคม.  กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ เพื่อ

ชุมชนเป็นสุข (สรส.). 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ๑ (2548) กลําววํา องค๑ประกอบของทุนทางสังคม โดยการมองใน
เชิงโครงสร๎างและหน๎าท่ีซึ่งแบํงเป็น 2 ระดับคือ ระดับมหภาค ได๎แกํ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย 
รูปแบบการปกครองระดับการปกครอง ระบบความเช่ือและความเช่ือท่ีสอดคล๎องกับกฎหมาย ระดับ
การมีสํวนรํวมในกระบวนการกําหนดนโยบายและระดับการกระจายอํานาจและระดับจุลภาค ได๎แกํ 
สาระหรือวิธีคิด ความเข๎าใจและการเรียนรู๎ คํานิยม (ความไว๎วางใจความสามัคคีและการตําง ตอบ
แทน) บรรทัดฐานทางสังคม พฤติกรรม ทัศนคติและความเช่ือ และการมอบในเชิงบูรณาการหรือ
ผลลัพธ๑ ท่ีมองวําทุนทางสังคมประกอบด๎วยหลักธรรมทางศาสนาสํานึกในท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ทรัพยากรบุคคลและเครือขํายบุคคล ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม เอกลักษณ๑ 
อัตลักษณ๑ของชุมชนและความเอื้ออาทร 

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2549) กลําววํา องค๑ประกอบ
หลักของทุนทางสังคมมี 4 องค๑ประกอบ ท่ีมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงให๎เกิดเป็นทุนทางสังคม 
ดังนี้ 

 



51 

 

1. คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ท่ีต๎องได๎รับการพัฒนาในทุกมิติท้ังด๎าน
สุขภาพ ท่ีมุํงให๎คนมีรํางกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได๎ ด๎านจิตใจ ให๎เป็นคนท่ีมีจิตใจดี มีน้ําใจ 
เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑ๑ของสังคม มีวินัย ซื่อสัตย๑ มีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ และรักชาติ 
ด๎านสติปัญญา ให๎มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลํุม
อยํางตํอเนื่องจนมีนิสัยใฝุรู๎ไปตลอดชีวิตและพร๎อมปรับตัวให๎รู๎เทําทันการเปล่ียนแปลงของโลก รวมท้ัง
มีความรู๎และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ เมื่อมารวมตัวรํวมคิด รํวมทําในกิจกรรมตํางๆ นําความรู๎ท่ีตนเองมีอยูํมาแลกเปล่ียน เกิดการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องและกํอให๎เกิดประโยชน๑ได๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น 

2. สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให๎เกิดพลังรํวมของคนในชุมชน/
สังคมทําให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครั ว เป็น
สถาบันพื้นฐานในสังคมท่ีหลํอหลอมคนต้ังแตํแรกเกิด เป็นแหลํงบํมเพาะ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
คํานิยมท่ีดีงาม รวมท้ังจิตสํานึกรู๎จักผิดชอบช่ัวดี รู๎จักทําประโยชน๑เพื่อสํวนรวม สถาบันศาสนา เป็นท่ี
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม กลํอมเกลาจิตใจให๎ต้ังมั่นอยูํในคุณความดี สถาบันศาสนาท่ีมีความ
เข๎มแข็งจะสร๎างศรัทธาให๎แกํคนในสังคมและเสริมสร๎างการอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข สถาบันการเมือง
การปกครอง ทําหน๎าท่ีกํากับ ดูแลให๎สังคมอยูํในระเบียบแบบแผนและให๎คนในสังคมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีกําหนดรํวมกัน สถาบันการศึกษา เป็นแหลํงสร๎างความรู๎ทางวิชาการควบคํูกับการพัฒนา
ให๎เกิดคุณธรรม จริยธรรมแกํคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีความ
พร๎อมทางด๎านการบริหารจัดการ บุคลากร ทรัพยากร และเครือขําย เมื่อประกอบกับการใช๎หลัก
บรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจท่ีมีกิจกรรมสร๎างสรรค๑สังคมแล๎วจะเป็นทุนทาง
สังคมในการพัฒนาประเทศได๎อยํางมหาศาล และส่ือ เป็นสถาบันท่ีสามารถช้ีนําและมีอิทธิพลสูงตํอ
พฤติกรรม คํานิยมของคนในสังคมในวงกว๎าง 

3. วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ ซึ่ง
มีความหลากหลายในแตํละพื้นท่ี เป็นในรูปของความเช่ือ ความศรัทธา จารีตประเพณีท่ีดีงาม คํานิยม
ความเป็นไทย นอกจากนี้ ยังมีในรูปของแหลํงประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเป็นตัวยึด
โยงคนในสังคมให๎ตระหนักถึงรากเหง๎าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจท่ีจะรักษา อนุรักษ๑ฟื้นฟู 
พัฒนาและตํอยอดเพื่อประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

4. องค๑ความรู๎ ประกอบด๎วย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และความรู๎ท่ีเกิดขึ้นใหมํ โดยภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เป็นศาสตร๑และศิลป์ของการดําเนินชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและ
หลักเกณฑ๑การกําหนดคุณคําและจริยธรรมท่ีมีการส่ังสมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุํนหนึ่งสํูอีกรุํน
หนึ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ทําให๎เกิดความหลากหลายของความรู๎ท่ีนํามาใช๎ประโยชน๑ได๎ และสร๎างสมดุล
ในการอยูํรํวมกันของคนและธรรมชาติอยํางเกื้อกูลกัน ความรู๎ท่ีเกิดขึ้นใหมํ สามารถนํามาใช๎ในทาง
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ปฏิบัติได๎ มีความหลากหลาย ปรับเปล่ียนให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ
ตอบสนองเปูาหมายหรือความต๎องการของชุมชนได๎ เชํน ความต๎องการของตลาด การนําเทคโนโลยี
สมัยใหมํมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม เป็นต๎น 

องค๑ประกอบหลักท้ัง 4 ด๎านนับวําเป็นสินทรัพย๑ท่ีสําคัญของสังคมไทย เมื่อใช๎
ผสมผสานกันบนพื้นฐานของความไว๎เนื้อเช่ือใจและระบบความสัมพันธ๑จะกํอให๎เกิดเป็นทุนทางสังคม 
ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการส่ังสม ปรับเปล่ียน ตํอยอด พัฒนาและสร๎างขึ้นใหมํอยูํตลอดเวลา 
ขณะเดียวกันทุนทางสังคมสามารถลดน๎อยลงหรือหมดส้ินไปหากการรวมตัว รํวมคิด รํวมทําสลายลง 

รูปแบบของทุนทางสังคมท่ีมีอยูํในสังคมไทย 
เอนก นาคบุตร (2545) กลําววํา รูปแบบของทุนทางสังคมท่ีมีอยูํในสังคมไทยท่ีเป็น

มรดกตกทอดในสังคมไทยและเป็นพลังท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปสังคมไทย และได๎สร๎าง
ระบบโครงขํายความค๎ุมครองทางสังคมให๎กับชุมชนระดับฐานรากในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 มี
อยูํ 5 รูปแบบ 

ทุนทางสังคมรูปแบบแรก คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณคํา สํานึกท๎องถิ่น ความ
ภาคภูมิใจท่ีมีตํอถิ่นฐานบ๎านเกิด รวมเรียกวํา Spirit.Capital.ส่ิงนี้ ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู๎สึก
ของคนท่ีรักบ๎านรักเมือง เสียสละ และการดูแลสืบตํอ ซึ่งจิตวิญญาณและระบบคุณคําเหลํานี้เป็นส่ิงท่ี
สังคมไทยมีปรากฏอยูํอยํางชัดเจน ท้ังท่ีเป็นเรื่องคุณคํา พิธีกรรม ความภาคภูมิใจท่ีอยูํในจิตใจของ
ผ๎ูคนในแตํละสังคม 

ทุนทางสังคมรูปแบบท่ีสอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา ได๎แกํ ความรู๎ ภูมิปัญญา และวิถี
ชุมชนท่ีแสดงออกทางปัจจัยส่ี อาหาร เส้ือผ๎า ยารักษาโรค ท่ีอยูํอาศํย รวมไปถึงเครื่องใช๎ ของใช๎ 
เครื่องไม๎เครื่องมือตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิต สะท๎อนให๎เห็นความพอดี ความพอเพียง การ
อยูํรํวมกันของผ๎ูคน อยูํรํวมกับธรรมชาติโดยไมํเอาเปรียบกัน ไมํเอาเปรียบธรรมชาติ นอกจากนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวก็ทรงช้ีทิศทางท่ีจะกลับมาใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยใช๎แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎ในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัด
ความสัมพันธ๑ระหวํางคนรวยกับคนจน คนกับธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชนอื่น เป็นต๎น 

ทุนทางสังคมรูปแบบท่ีสาม คือ ทรัพยากรมนุษย๑/ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนท่ีมีอยูํใน
ตัวมนุษย๑ เชํน ความรักเพื่อน ความรักศักดิ์ศรี ความเป็นคนไทย หรือแม๎กระท่ังผ๎ูนําทางความคิด ผ๎ูนํา
ทางการเกษตร ผ๎ูนําสตรี เยาวชน เหลํานี้ล๎วนเป็นสินทรัพย๑ท่ีไมํมีวันหมดส้ิน ซึ่งเป็นบุคคลท่ี
ความสามารถในระดับหนึ่งและมีความพร๎อมท่ีจะปรับตัวเข๎าสํูความรํวมมือระหวํางองค๑กร เครือขําย
กับเครือขําย เชํน มีอาสาสมัครเข๎ามาทํางาน ชํวยเหลือ แบํงปัน ขยายเครือขําย ขยายบทเรียน 
ยิ่งกวํานั้นยังมีทรัพยากรบุคคลท่ีอยูํในภาคประชาสังคม ซึ่งหมายถึงชนช้ันกลางท่ีได๎รับการศึกษา
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สมัยใหมํ อยูํในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค๑การพัฒนาเอกชน ภาคส่ือมวลชน  คนเหลํานี้จึงมี
ความสําคัญในฐานะผ๎ูเช่ือมวัฒนธรรมเมืองและท๎องถิ่นเข๎าด๎วยกัน 

 
ทุนทางสังคมรูปแบบท่ีส่ี คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได๎แกํ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีมีอยูํมากมาย เพียงแตํเรามองข๎ามหรือมองด๎วยสายตาของเศรษฐกิจสังคมยุคใหมํ ทําให๎
หญ๎าเป็นวัชพืชไปหมด ท้ังๆท่ีหญ๎าตํางๆล๎วนแตํเป็นยาอายุวัฒนะ ขับปัสสาวะ ลดความอ๎วน รักษานิ่ว 
อยํางหญ๎าแห๎วหนู หญ๎าคา หญ๎าแพรก หญ๎าหนวดแมว และสมุนไพรอีกนับร๎อยท่ีอยูํหลังบ๎าน รอบ
บ๎าน ในสวน ในปุา และพืชพรรณส่ิงมีชีวิตตํางๆ แรํธาตุและผลผลิตของธรรมชาติ ดิน น้ําปุา เขา ล๎วน
เป็นทุนท่ีสําคัญ หากชุมชนค๎นพบคุณคําของส่ิงเหลํานี้ มูลคําก็ตามมาและไมํจักหมด เพราะใช๎เป็น 
จัดการเป็น 

ทุนทางสังคมรูปแบบสุดท๎าย คือ ในทุกสังคมชนบทจะมีการจัดการกองทุนสาธารณะ
ของชุมชนท่ีเรียกวํา Social.Fund.หรือทุนโภคทรัพย๑ คือทุนท่ีชุมชนได๎รํวมกันสร๎าง รํวมกันผลิตสะสม
มาจากบรรพบุรุษ เรือกสวนไรํนา ส่ิงปลูกสร๎าง เงินท่ีสะสม กิจกรรมโครงการตํางๆท่ีทํารํวมกัน ล๎วน
เป็นทุนของชุมชนอยูํตลอดมาไมํวําจะเป็นกองทุนฌาปนกิจ ธนาคารข๎าว กลํุมออมทรัพย๑ ธนาคาร
กระบือ เป็นต๎น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจท่ีเป็นท้ังปัจจัยการผลิตและปัจจัยการดํารงชีวิต มีอยูํทุก
ชุมชน ทุกศาสนา สํงผลให๎เกิดกฎเกณฑ๑ท่ีร๎อยรัดผ๎ูคนให๎อยูํรํวมกัน เป็นพี่เป็นน๎องไว๎ใจกัน กํอให๎เกิด
กฎเกณฑ๑ทางศีลธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี ท่ีทําให๎คนรํวมใจ รํวมคิด รํวมทําเดินทางไปทาง
เดียวกัน 

ประโยชน๑ของทุนทางสังคม 
วรวุฒิ  โรมรัตพันธ๑ (2548) กลําววํา ประโยชน๑ของทุนทางสังคม ได๎แกํ การเพิ่ม

ศักยภาพในการทํางาน ลดต๎นทุนการทํางานได๎มากกวําการปลีกตัวทําแบบปัจเจกชน เกิดประเพณี
การพึ่งพาอาศัยกันหรือการตํางตอบแทนทําให๎องค๑กรชุมชนเข๎มแข็งและมีพลังมากขึ้น เกิดความ
ไว๎วางใจระหวํางกันของคนในเครือขํายทําให๎มีการติดตํอและเกิดระบบข๎อมูลขําวสาร มีการนํา
ความสําเร็จรํวมกันในอดีตมาใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างความรํวมมือในอนาคต ชํวยให๎บุคคลมีทางเลือก
มากขึ้นในการพัฒนาชีวิตสํวนบุคคลหรือในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับเศรษฐกิจ 
 
6. แนวคิดเครือข่ายทางสังคม 

6.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
พิมพวัลย๑ ปรีดาสวัสด์ิ และวาทินี บุญชะลักษี (2536: 347-348 อ๎างถึงใน สนธยา 

พลศรี, 2550: 206) กลําววํา เครือขําย หมายถึง สายใยของความสัมพันธ๑ท้ังทางตรงและทางอ๎อม
ระหวํางบุคคลคนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนหรือความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางกันและกันของ
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บุคคลตํางๆ ท่ีอยูํในเครือขํายนั้น เป็นความสัมพันธ๑ในทุกๆ ด๎านท่ีบุคคลท้ังหมดในเครือขํายได๎
ติดตํอกัน โดยมีพฤติกรรมท่ีกํอให๎เกิดความสัมพันธ๑ คือ การไปหามาสํู เย่ียมเยียนกันการปรึกษาหารือ
กัน การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต๎น 

มงคล ชาวเรือ (2546: 28 อ๎างถึงใน สนธยา พลศรี , 2550: 206-207) กลําววํา 
เครือขําย หมายถึง แนวคิดกระบวนการท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดระบบความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กลํุม
บุคคลองค๑การ ตลอดจนชุมชนให๎เกื้อกูลเช่ือมโยงกัน โดยท่ีแตํละฝุายต๎องมีความเทําเทียมกัน มีอิสระ
ตํอกัน สามารถยืนหยัดอยูํได๎ด๎วยตนเอง และพร๎อมท่ีจะปฏิบัติงานรํวมกันของสมาชิกเครือขํายบน
พื้นฐานของความเทําเทียมกัน การมีความสัมพันธ๑จะเป็นแบบเพื่อนรํวมงาน ประสานความชํวยเหลือ
กันและเป็นความสัมพันธ๑เชิงแนวราบมากกวําท่ีจะเป็นแนวดิ่ง ดังนั้นเครือขํายจึงเป็นสัมพันธภาพของ
มนุษย๑กับมนุษย๑ท่ีครอบคลุมท้ังการให๎ และการรับ การยอมรับศักด์ิศรี และเอื้ออาทรตํอกันมากกวํา
การออกคําส่ังบังคับบัญชา 

พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (2547:.6).กลําววํา เครือขํายทางสังคม หมายถึง 
ความสัมพันธ๑ในสังคมมนุษย๑ ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลํุม กลํุมกับกลํุม และกลํุมกับ
เครือขําย โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ๑ที่เกี่ยวข๎องกับส่ิงตํางๆ เชํน กิจกรรม การ
ส่ือสาร ความรํวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ท่ีมีโครงสร๎างและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

Jeremy.Boissevain.(1974:.22).กลําววํา.เครือขํายทางสังคม หมายถึง ความ 
สัมพันธ๑ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดตํอส่ือสารและแลกเปล่ียนผลประโยชน๑ซึ่งกันและกัน 

Alter and Hage (1993 อ๎างถึงใน นฤมล นิราทร, 2543: 6) กลําววํา เครือขําย 
(Network) หมายถึง รูปแบบทางสังคมท่ีเปิดโอกาสให๎เกิดความปฏิสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กร เพื่อ
แลกเปล่ียน การสร๎างความเป็นหนึ่งอันเดียว และการรํวมกันทํางาน เครือขํายประกอบด๎วยองค๑กร
จํานวนหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตท่ีแนํนอนหรือไมํก็ได๎ และองค๑กรเหลํานี้มีฐานะเทําเทียมกัน 

Bruce, Steve and Yearley, Steven. (2006: 239) กลําววํา เครือขํายทางสังคม 
หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ๑ทางสังคม (Pattern.of.Social.Relationship) .ของปัจเจกชน 
(Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยาถือวําเป็นหนํวยวิเคราะห๑ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใช๎วิธี
ศึกษาโดยการสังเกต (Observation) กํอนจะเขียนออกมาเป็นแผนท่ีปฏิสัมพันธ๑ (Interaction 
Mapping) 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา เครือขํายทางสังคม หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ๑ทาง
สังคมของปัจเจกบุคคล ( Individual) กลํุม (Group) และองค๑กร (Organization) ผํานรูปแบบการ
ปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม โดยการทํากิจกรรมรํวมกันตลอดจนมีเปูาหมายเดียวกัน เชํน กิจกรรม การ
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ส่ือสาร ความรํวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ซึ่งเป็นความสัมพันธ๑ท่ีมีโครงสร๎างและ
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

6.2 ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network) 
นฤมล นิราทร (2543) กลําววํา ประเภทของเครือขํายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ 

ดังนี้ 
1..จําแนกตามพื้นท่ีดําเนินการ เชํน เครือขํายระดับหมูํบ๎าน ตําบล อําเภอ จังหวัด

ภาค และประเทศ 
2..จําแนกตามกิจกรรม หรือประเด็นปัญหา เชํน เครือขํายท่ีทํางานด๎านเด็ก สตรี

สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดล๎อม 
3. จําแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เชํน เครือขํายด๎านแ รงงาน 

เครือขํายกลํุมพระสหธรรม เครือขํายครูพิทักษ๑สิทธิเด็ก เครือขํายสารวัตรนักเรียน 
4..จําแนกตามรูปแบบโครงสร๎างหรือความสัมพันธ๑ ทําให๎เกิดเครือขํายใน 2 

ลักษณะคือ  
4.1.เครือขํายตามแนวต้ัง คือ เครือขํายท่ีมีโครงสร๎างเป็นชํวงช้ัน ทําให๎

ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กรภายในเครือขํายไมํเทํากัน  
4.2 เครือขํายตามแนวนอน เป็นเครือขํายท่ีความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กรภายใน

เครือขํายเทําเทียมกัน 
พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (2547: 84 - 90) กลําววํา การแบํงประเภท รูปแบบ 

และลักษณะความสัมพันธ๑ของเครือขํายก็เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และมองเห็นภาพความเคล่ือนไหวของ
กลํุมองค๑กรเครือขํายตํางๆ ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น จากพัฒนาการของความเป็นเครือขํายในสังคมไทย จะเห็น
ได๎วํา มีกระบวนการเกิดขึ้นของเครือขํายในภาคสํวนตํางๆ อยํางมากมาย ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
องค๑กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังในด๎านแนวคิด กิจกรรม ก็ มีกระบวนการแบํง
ประเภท และรูปแบบของเครือขํายออกเป็นนัยตํางๆ ดังนั้น ประเภท และรูปแบบของเครือขํายจึงมี
ความแตกตํางกันไปตามนิยาม และกิจกรรมท่ีแตํละกลํุม หรือผ๎ูท่ีใช๎กิจกรรมเครือขํายกําหนดขึ้นโดย
ในท่ีนี้จะกลําวถึงเกณฑ๑บางประการในการจัดประเภท และรูปแบบของเครือขําย เพื่อให๎เหมาะสมกับ
การประยุกต๑ใช๎ในการเสริมสร๎างการเรียนรู๎ของทุกฝุาย ดังนี้ 

1. เครือขํายเชิงพื้นท่ี หมายถึง การรวมตัวของ กลํุม องค๑กร เครือขําย ท่ีอาศัย
พื้นท่ีรูปธรรม หรือพื้นท่ีดําเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทํางานรํวมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาท่ี
อาศัยกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในพื้นท่ีเปูาหมายนําทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีไมํแยกสํวนตํางๆ
ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นท่ีเป็นท่ีต้ังแหํงความสําเร็จในการทํางานรํวมกันของทุกฝุาย 
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2..เครือขํายเชิงประเด็นกิจกรรม ได๎แกํ เครือขํายท่ีใช๎ประเด็นกิจกรรม หรือ
สถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลํุมองค๑กร โดยมองข๎ามมิติในเชิงพื้นท่ี มุํงเน๎นการ
จัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อยํางจริงจัง และพัฒนาให๎เกิดความรํวมมือกับภาคีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 

3. เครือขํายแบํงตามโครงสร๎างหน๎าท่ี ได๎แกํ เครือขํายท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/
กิจกรรม และการกํอตัวของกลํุมผลประโยชน๑ในสังคม เป็นแนวทางในการแบํงเครือขําย ซึ่งอาจ
แบํงเป็นเครือขํายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค๑กรพัฒนาเอกชนโดยเครือขําย
ตํางๆ ดังกลําวมุํงเน๎นการดําเนินการ ภายใต๎กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายหลัก
ของหนํวยงาน หรือโครงสร๎างหลักของกลํุมผลประโยชน๑นั้นๆ 

เสรี พงศ๑พิศ (2548: 198 - 199) กลําววํา เครือขํายมีหลายประเภท ขึ้นอยูํกับ
สมาชิก พื้นท่ี กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ และโครงสร๎างการดําเนินงานในลักษณะองค๑กรของ
เครือขํายเอง ดังนี้ 

1. เครือขํายแนวราบ โดยการประสานบุคคลท่ีอยูํในระดับเดียวกัน อาชีพเดียวกัน 
ให๎มาเช่ือมประสานเป็นเครือขํายกัน เชํน เครือขํายเกษตร เครือขํายนักพัฒนา เครือขํายนักวิจัย เป็น
ต๎น อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบันก็ได๎ เชํน เครือขํายสถาบันวิจัย เครือขํายศูนย๑ข๎อมูล 
เป็นต๎น บางเครือขํายอาจเปิดสําหรับบุคคลท่ัวไป สถาบันท่ัวไป ใครก็ได๎ท่ีสนใจในเรื่องหรือประเด็น
เดียวกัน 

2. เครือขํายท่ีมีลักษณะแนวต้ัง เชํน การนําผ๎ูคนจากหลากหลายอาชีพท่ีแตกตําง
กันมาเป็นเครือขํายกัน เชํน เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง องค๑กรทุน เป็น
ต๎นท้ังนี้เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจ และรํวมกัน เครือขํายนี้มีมากขึ้นวันนี้เพราะการส่ือสารทางอินเทอร๑เน็ต
ชํวยให๎คนไมํวําอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดับใด สามารถเป็นสมาชิกอยํางเทําเทียมกัน 

3. เครือขํายสํวนใหญํเกิดขึ้นเพื่อทําให๎การส่ือสาร การแลกเปล่ียนข๎อมูล และ
ประสบการณ๑ดีขึ้น งํายข้ึน และมีการรํวมมือกันในเรื่องตํางๆ ได๎สะดวก และดียิ่งขึ้น และอีกบางสํวน
ทําให๎เปน็พลังตํอรองกับอํานาจตํางๆ ได๎ดีขึ้น ไมํวําจะเป็นองค๑กรของรัฐ หรือเอกชนองค๑กรทุน หรือ
องค๑กรวิชาการทําให๎ได๎รับความสนใจ และความชํวยเหลืองํายข้ึน 

4. เครือขํายจํานวนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อกํอให๎เกิดความรํวมมือในด๎านการวิจัย 
การศึกษาการฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือขํายแลกเปล่ียนทรัพยากร
กัน เชํนพันธุ๑ไม๎ พันธุ๑สัตว๑ ผลผลิตทางการเกษตรในท๎องถิ่น (เครือขํายยโสธรแลกข๎าวกับขี้เล่ือยและ
ผลผลิตอื่นๆ ของเครือขํายนครศรีธรรมราช) บางเครือขํายเน๎นการรวมตัวกันเพื่อกดดันทางการเมือง
รณรงค๑ เพื่อให๎สังคมเกิดสํานึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชํน การสร๎างเข่ือน เป็นต๎น 
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6.3 ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 
เสรี พงศ๑พิศ (2548: 201) กลําววํา ลักษณะของเครือขําย มีดังนี้ 
1..เป็นกลํุมองค๑กร และบุคคลท่ีมารํวมกันเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค๑ และ

ความสนใจท่ีต้ังขึ้นรํวมกัน 
2. เป็นเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน 
3. ดํารงอยูํได๎ยาวนาน (ไมํใชํเฉพาะกิจ) ด๎วยการส่ือสารแบบใดแบบหนึ่งท่ีตํอเนื่อง 
4. มีความรู๎สึกผูกพันกับโครงสร๎างท่ีพัฒนาขึ้นมารํวมกัน และรํวมกันรับผิดชอบ 
5. มีฐานอยูํท่ีความเป็นเจ๎าของรํวมกัน และความมุํงมั่นท่ีจะทําตามวัตถุประสงค๑ท่ี

วางไว๎รํวมกัน รวมท้ังเครื่องมือ หรือวิธีการในการดําเนินการท่ีคิดไว๎รํวมกัน 
 
สนธยา พลศรี (2550: 264-265) กลําววํา ลักษณะสําคัญของเครือขําย มีดังนี้ 
1. มีแกนนําและสมาชิกท่ีเข๎มแข็ง สามารถดําเนินงาน และขยายกิจการของ

เครือขํายได๎ และมีประสิทธิภาพ 
2. มีภูมิปัญญาและองค๑ความรู๎ของเครือขําย ท่ีอาจจะเกิดจากสมาชิก หรือชุมชน

ท๎องถิ่นที่สมาชิกอยูํอาศัย หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาท้ังสองได๎อยําง
เหมาะสมกับเครือขําย 

3. มีสัมพันธภาพท่ีดี เครือขํายมีความสัมพันธ๑ท่ีดีระหวํางสมาชิก และภายนอกทํา
ให๎การดําเนินงานของเครือขํายราบรื่น เป็นท่ียอมรับ และประสบความสําเร็จ 

4. การเรียนรู๎รํวมกันระหวํางสมาชิก เครือขํายมีชํองทางให๎สมาชิกได๎มีเวทีสําหรับ
การแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และสามารถดําเนินการได๎อยํางสะดวก ทําให๎สมาชิกได๎รับความรู๎ และ
ประสบการณ๑ตลอดเวลา 

5. การทํากิจกรรมและความตํอเนื่อง เครือขํายสามารถคิด และดําเนินกิจกรรมได๎
ด๎วยตนเองสม่ําเสมอ และตํอเนื่อง ไมํขาดตอน ไมํต๎องพึ่งพาจากภายนอก 

6. ทรัพยากรและการแบํงปัน เครือขํายมีทรัพยากรในการดําเนินงานอยํางเพียงพอ
อาจจะโดยการจัดหาของเครือขํายเอง หรือการแบํงปันกับองค๑กร และเครือขํายอื่นๆ ทําให๎เครือขําย
สามารถดําเนินกิจกรรมได๎ และมีประสิทธิภาพ 

7. การเรียนรู๎และนวัตกรรม สมาชิกของเครือขํายมีการเรียนรู๎ผํานกระบวนการ
ตํางๆ สามารถสร๎างนวัตกรรม ท้ังท่ีเป็นความรู๎ และเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎ประโยชน๑ได๎ 

8. การส่ือสาร เครือขํายสามารถส่ือสารระหวํางเครือขํายกับสมาชิกได๎งําย สะดวก
และรวดเร็ว ทําให๎สมาชิกได๎ทราบข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน๑ 
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9. การบริหารจัดการท่ีดี เครือขํายมีการบริหารจัดการท่ีดี เหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของเครือขําย ทําให๎เครือขํายดําเนินกิจกรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

10. ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือขํายมีระบบการติดตาม และประเมิน
งานท่ีมีประสิทธิภาพ มีฐานข๎อมูลท่ีเกี่ยวกับเครือขํายอยํางเพียงพอ สามารถให๎การสนับสนุนชํวยเหลือ
สมาชิกได๎ทันเวลา และเหมาะสม 

6.4 การก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม 
พระมหาสุทิตย๑ อาภากโร (2547: 109 - 110) กลําววํา การกํอตัวของเครือขําย ใน

การกํอตัว หรือการเกิดขึ้นของเครือขํายนั้นมีการกํอตัวท่ีหลากหลายท้ังเกิดขึ้นด๎วยการจัดต้ังของภาค
สํวนตํางๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเรียนรู๎รํวมกัน และเกิดขึ้นเพราะสถานการณ๑กํอให๎เกิด
ขบวนการเครือขําย ในท่ีนี้จะกลําวถึงการกํอตัวของเครือขํายดังกลําว ในสังคมไทยโดยจําแนก
ออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ 

1. เครือขํายท่ีเกิดขึ้นจากการจัดต้ัง และการสนับสนุนของภาคสํวนตํางๆ การกํอ
ตัวของเครือขํายในลักษณะนี้ สํวนใหญํเป็นเครือขํายท่ีภาครัฐ หรือหนํวยงานบางแหํงต๎องการสํงเสริม
หรือเข๎าไปจัดต้ัง เพื่อให๎สอดคล๎องกับกระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให๎กับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง เชํน เครือขํายกองทุนหมูํบ๎าน เครือขํายพัฒนาชุมชน เป็น
ต๎น โดยเครือขํายเหลํานี้ อาจแบํงประเภทของการจัดต้ังได๎อีก 2 ประการ คือ เครือขํายท่ีเป็นนิติ
บุคคล เชํน เครือขํายสหกรณ๑ออมทรัพย๑ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาไท ฯลฯ และเครือขํายท่ีไมํเป็นนิติ
บุคคล เชํน เครือขํายชาวบ๎าน เครือขํายชมรมลูกเสือชาวบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของ
เครือขํายท่ีเกิดจากการจัดต้ังนี้ จะมีลักษณะกิจกรรม และกระบวนการทํางานท่ีเป็นทางการ มีระบบ 
ระเบียบ และมีโครงสร๎างความสัมพันธ๑ในแนวดิ่ง ท่ีเป็นไปตามกระแสของแหลํงทุน และนโยบายของ
หนํวยงานนั้นๆ 

2. เครือขํายท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได๎แกํ เครือขํายท่ีเกิดขึ้นจากความ
สมานฉันท๑การรํวมแรงรํวมใจของฝุายตํางๆ ท่ีมองเห็นความจําเป็นในการเรียนรู๎ และการแก๎ไขปัญหา
รํวมกันแล๎วมารวมตัวกันเป็นเครือขํายเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประสบการณ๑ ตลอดจนถึงการ
พึ่งพาอาศัย โดยเป็นเครือขํายท่ีมีการส่ือสาร และความผูกพันท่ีมีชีวิตชีวา มีกระบวนการ ท่ีประสาน
สอดคล๎องกับความสนใจ และความต๎องการอยํางแท๎จริงของสมาชิกมีแนวทางการดําเนินการท่ีเป็น
อิสระจากการครอบงําของฝุายตํางๆ และจะเกิดขึ้นในชุมชนปฏิบัติการท่ีใช๎ความสมานฉันท๑ และการ
เรียนรู๎เป็นเครื่องมือในการทํากิจกรรมรํวมกัน สํวนโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของเครือขํายในลักษณะนี้ 
จะมีความสัมพันธ๑ที่ไมํซับซ๎อน อยูํในแนวราบบนพื้นฐานการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และการพึ่งพาอาศัย มี
ความยืดหยุํน และมีความสอดคล๎องกับบริบทท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
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3. เครือขํายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานการณ๑เป็นตัวกําหนด ได๎แกํ เครือขํายท่ีเกิดขึ้นจาก
สถานการณ๑ และประเด็นปัญหาท่ีทุกฝุายเห็นวํา จําเป็นต๎องใช๎ความเป็นเครือขํายในการแก๎ไขปัญหา 
และสร๎างพลังในการเรียนรู๎ หรือการตํอรอง เพื่อให๎เกิดการพัฒนากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งเครือขําย
ท่ีเกิดขึ้นในลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีสถานการณ๑นั้นเกิดความสุกงอมอยํางเต็มท่ี และมีผ๎ู
ประสานงานเพื่อให๎เครือขํายมีความตํอเนื่อง เชํน เครือขํายผ๎ูได๎รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ
ภาครัฐ ซึ่งโครงสร๎างความสัมพันธ๑ของเครือขํายในลักษณะนี้ จะมีการรวมพลังอยํางแนํนหนาบน
พื้นฐานของการตํอส๎ู และการเรียกร๎องเพื่อปกปูอง และรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา และมีการ
ปรับบทบาทตํอการพัฒนาในแงํมุมท่ีหลากหลาย โดยเป็นกระบวนการเรียนรู๎จากสถานการณ๑และ
บริบททางสังคม 

สนธยา พลศรี (2550: 257) กลําววํา เครือขํายแตํละประเภทมีลักษณะแตกตําง
กัน การเกิดขึ้นของเครือขํายแตํละเครือขํายจึงมีสาเหตุ ปัจจัยสนับสนุน และการกํอรูปเครือขํายท่ี
แตกตํางกันออกไปสาเหตุของการเกิดเครือขําย มีดังตํอไปนี้ 

1..การเกิดโดยธรรมชาติ เป็นการเกิดเครือขํายขึ้นเองโดยไมํมีใครจัดต้ังซึ่งเป็นผล
ของความสัมพันธ๑ทางสังคมระหวํางมนุษย๑ เชํน ความสัมพันธ๑ของระบบครอบครัว และเครือญาติ
ความสัมพันธ๑ของครูอาจารย๑ และลูกศิษย๑ เป็นต๎น ซึ่งมีลักษณะของการเป็นเครือขํายอยูํแล๎ว เมื่อ
บุคคลมีสํวนรํวมในระบบความสัมพันธ๑ดังกลําว ก็จะเป็นสํวนหนึ่งของระบบเครือขํายด๎วย 

2. เกิดจากวิกฤตการณ๑ของสังคมมนุษย๑ เป็นการเกิดเครือขํายท่ีเป็นผลจากการเกิด
ปัญหา หรือวิกฤตการณ๑ขึ้นในสังคมท่ีสมาชิกตระหนักถึงความจําเป็นท่ีต๎องรํวมมือกันแก๎ไขปัญหาใน
ลักษณะของการรวมพลังกัน สมาชิกสํวนใหญํจะมีคุณลักษณะท่ีคล๎ายคลึงกัน เชํน อาศัยอยูํในชุมชน
เดียวกัน อาชีพเดียวกัน หรือเกี่ยวข๎องกัน ดํารงชีวิตรํวมกัน หรือเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน เป็นต๎นการเกิด
ของเครือขํายอาจจะเริ่มจากการแลกเปล่ียนความรู๎ ประสบการณ๑แสวงหาแนวทางในการแก๎ปัญหา 
และรํวมกันแก๎ไขปัญหาในลักษณะของเครือขํายท่ีเป็นอิสระปราศจากการครอบงํากันและกัน 
มีความสัมพันธ๑แบบไมํซับซ๎อน หรือเป็นแนวราบท่ีตํางต๎องพึ่งพาอาศัยกัน และกัน เชํน เครือขําย
พิทักษ๑ปุา เครือขํายอนุรักษ๑ลํุมน้ํา เป็นต๎น 

3. การเกิดโดยวิวัฒนาการ เป็นการเกิดเครือขํายเนื่องจากความสัมพันธ๑ของสมาชิก
เชํน เพื่อนบ๎าน เพื่อนรํวมงาน เป็นต๎น มารวมกันโดยวัตถุประสงค๑บางอยํางเป็นเวลานานในลักษณะ
ของกลํุม และองค๑กร แล๎วพัฒนาความสัมพันธ๑เป็นเครือขําย เชํน จากกลํุมแบบสภากาแฟ พัฒนาเป็น
เครือขํายประชาคมหมูํบ๎าน หรือประชาคมเมือง เป็นต๎น 

4..การเกิดโดยการจัดต้ัง เป็นการเกิดเครือขํายท่ีมีผ๎ูจัดต้ัง และให๎การสนับสนุนเพื่อ
วัตถุประสงค๑บางประการ จนสมาชิกรวมกันเป็นเครือขําย ท้ังการจัดต้ังโดยผ๎ูนํา รัฐบาล ภาคเอกชน
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และองค๑กรพัฒนาเอกชน เชํน เครือขํายกองทุนหมูํบ๎าน และชุมชนเมือง เครือขํายสหกรณ๑ เครือขําย
ของกระทรวงตํางๆ เป็นต๎น 

6.5 ปัจจัยความส าเร็จของเครือข่ายทางสังคม 
ธนา ประมุขกูล (ม.ป.ป..:4-5.อ๎างถึงใน สนธยา พลศรี,.2550:.267) กลําววํา ปัจจัย

แหํงความสําเร็จของเครือขํายมี 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความเข๎าใจ สมาชิกของเครือขํายต๎องมีความเข๎าใจตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค๑

ของเครือขําย บทบาทของสมาชิก กิจกรรมของเครือขําย เครือขํายท่ีประสบความล๎มเหลวนั้น
เนื่องจากสาเหตุสําคัญ คือ ไมํสามารถสร๎างความเข๎าใจให๎ตรงกันระหวํางสมาชิก ท้ังวัตถุประสงค๑ของ
เครือขําย บทบาทของตนเองวํามีบทบาทอยํางไร เป็นบทบาทหลัก หรือบทบาทสนับสนุน เมื่อ
เครือขํายต้ังขึ้น และได๎ดําเนินการไปชํวงระยะเวลาหนึ่ง สมาชิกท่ีไมํเข๎าใจก็ถอนตัวไป เพราะเห็นวํา
เครือขํายไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของตนเองได๎ 

2. ความเป็นประชาธิปไตยเครือขํายมีการดําเนินงานแบบประชาธิปไตย เปิด
โอกาสให๎สมาชิกมีอิสระทางความคิด ทําให๎ความคิดของสมาชิกมีความหลากหลาย ท้ังท่ีคล๎ายคลึงกัน 
และแตกตํางกัน ดังนั้นการท่ีจะทําให๎ความแตกตํางดังกลําวนี้อยูํกันได๎อยํางราบรื่นก็คือ การให๎เกียรติ
การยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ซึ่งเทํากับเป็นการเปิดโอกาสให๎สมาชิกได๎มองเห็นทางเลือก
อื่นๆ ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีตนคิดเห็น ทําให๎มองเห็นจุดดีจุดด๎อยของแตํละทางเลือก ทําให๎รู๎จักการ
วิเคราะห๑รํวมกันอยํางเป็นเหตุเป็นผลจากการหลอมรวมของทุกความคิดเห็นซึ่งเหมาะสมมากท่ีสุด บน
พื้นฐานของการยอมรับรํวมกัน 

3. ความจริงใจ การดําเนินงานของเครือขํายมีลักษณะเป็นการประสานงานใน
แนวราบไมํใชํการบังคับบัญชาส่ังการ ดังนั้นการเป็นสมาชิกของเครือขํายจึงเป็นแบบสมัครใจ และมี
ความจริงใจในการทํางานรํวมกัน โดยเห็นผลประโยชน๑รํวมกันตามวัตถุประสงค๑ของเครือขํายซึ่ง
บางครั้งสมาชิกอาจจะต๎องเสียสละผลประโยชน๑บางสํวนของตนให๎กับเครือขําย 

4. การจัดการ เครือขํายประกอบด๎วยสมาชิกท่ีมีพื้นฐานหลากหลายมารวมกันโดย
อิสระ ไมํใชํการบังคับบัญชา หรือส่ังการเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ ดังนั้นเครือขํายจึงต๎องมี
ความยืดหยุํนในการบริหารจัดการ สามารถปรับเปล่ียนได๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ท้ังการปรับเปล่ียนภายในเครือขําย และการติดตํอประสานงานกับกลํุมองค๑กรภายนอกอื่นๆ ท่ีอยูํ
นอกเหนือการจัดการของเครือขําย 

5. การส่ือสาร การส่ือสารเป็นแกนกลางท่ีทําให๎เครือขํายสามารถเช่ือมโยงกันได๎
การส่ือสารที่มีประสิทธิผลของเครือขํายเป็นการส่ือสารแบบหลายชํองทางเช่ือมโดยงระหวํางสมาชิก
โดยอิสระ คลํองตัว เพื่อเปิดโอกาสให๎มีการแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารกันให๎มากท่ีสุดถึงแม๎วําเครือขําย
จะมีระบบการส่ือสารหลักผํานทางผ๎ูประสานงานอยูํแล๎วก็ตาม แตํไมํควรกําหนดให๎เป็นระบบการ
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ส่ือสารท่ีตายตัว และต๎องผํานขั้นตอนตามท่ีกําหนด เพราะจะทําให๎เครือขํายมีระบบท่ีมากขั้นตอน 
เกิดความลําช๎า และยุํงยากในการดําเนินงาน 

สิน ส่ือสวน (2530: 23) กลําววํา ปัจจัยแหํงความสําเร็จของเครือขําย มี 6 
ประการดังนี้ 

1. ปกปูองค๎ุมครองสมาชิกได๎ กลําวคือ เครือขํายสามารถปกปูองผลประโยชน๑ 
แก๎ไขปัญหา และตอบสนองความต๎องการของสมาชิกได๎ และยังมีการกระจายผลประโยชน๑ให๎แกํ
สมาชิกอยํางเสมอภาค ด๎วยความยุติธรรม หรือทัดเทียมกัน 

2. สมาชิกมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของเครือขําย กลําวคือ สมาชิกมีจิตสํานึกในการเป็น
เจ๎าของเครือขํายรํวมกัน และมีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆ ของเครือขํายอยํางแท๎จริง 

3. มีผ๎ูนําท่ีดี เครือขํายมี ผ๎ูนําท่ีดี มีภาวะผ๎ูนํา สามารถแสดงบทบาทของผ๎ูนําได๎
อยํางเหมาะสม 

4. มีความสามารถในการพึ่งตนเอง เครือขํายต๎องมีความสามารถในการทํางาน
อยํางเป็นระบบด๎วยตนเอง ไมํต๎องพึ่งพาภายนอก สามารถรํวมกันกําหนดเปูาหมายท่ีเหมาะสม
สอดคล๎องกับทรัพยากร ความสามารถของสมาชิก และคนในชุมชน 

5. ความสามารถในการควบคุมปัจจัยตํางๆ เครือขํายต๎องมีความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยตํางๆ ท้ังปัจจัยภายในเครือขําย และภายในชุมชนให๎เป็นไปตามทิศทางท่ีพึงประสงค๑
ของเครือขําย 

6. การปรับตัว เครือขํายต๎องมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมาย
ของเครือขําย เพื่อความมั่นคง และพัฒนาเครือขํายให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไปได๎ 

สนธยา พลศรี (2550: 265) กลําววํา การดําเนินงานของเครือขํายจะประสบ
ความสําเร็จหรือไมํ มากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับปัจจัย 14 ประการ ดังนี้ 

1. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ท้ังจิตใจ และความสามัคคีของสมาชิกเครือขําย 
2. สมาชิกมีขวัญ กําลังใจ และเจตนารมณ๑รํวมกัน ท่ีจะปฏิบัติงานให๎บรรลุ

ความสําเร็จ 
3. ความเสียสละของสมาชิก ท้ังแรงกาย สติปัญญา และทุนทรัพย๑ หรือทรัพยากร 
4. มียุทธศาสตร๑ระบบการจัดการและการวางแผนท่ีดี เหมาะสมกับสถานการณ๑

สมาชิกรวมกลํุมกันอยํางเหนียวแนํน 
5. มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือขํายเป็นระยะๆ สม่ําเสมอ 
6. ใช๎กระบวนการดําเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ 
7. ผ๎ูนําเครือขํายมีวิสัยทัศน๑ มีความสามารถในการตัดสินใจ และประสานงานได๎ดี 
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8. สมาชิกเครือขํายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน๑รํวมกัน ไมํเห็นแกํประโยชน๑
สํวนตน 

9. กิจกรรมของเครือขําย มีการจัดการอยํางตํอเนื่องไมํขาดตอน 
10. สมาชิกและผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝุายเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมของเครือขําย 
11. มีการดํารงรักษาเครือขํายเดิมไว๎และขยายเครือขํายใหมํ  เพิ่มเติมขึ้น

ตลอดเวลาไมํหยุดนิ่ง 
12. สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาตํอกันและกันและตํอเครือขําย

ดําเนินการอยํางตํอเนื่อง ให๎เกียรติซึ่งกัน และกันมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน 
13. ระเบียบกฎเกณฑ๑ของเครือขําย มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการ

ดําเนินงานของเครือขําย 
14. มีทรัพยากรเพียงพอตํอการดําเนินงานของเครือขําย มีความโปรํงใสสามารถ

ตรวจสอบได๎ 
 

7. แนวคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค ์
7.1 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา.การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative 
Marketing).ได๎ปรับเปล่ียนกระบวนการทางการผลิตใหมํเพื่อสร๎างประเทศให๎เป็นอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑  ผลักดันเปล่ียนแปลงแนวคิดการตลาดให๎สร๎างสรรค๑มากขึ้น โดยต๎องคํานึงถึง Functional 
(ประโยชน๑ใช๎สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพทางอารมณ๑) ไปพร๎อมๆกัน  

สุทธิชัย ปัญญโรจน๑ (2556) กลําววํา ปัจจุบันความคิดสร๎างสรรค๑เป็นส่ิงท่ีมีความ
จําเป็นและมีความสําคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบัน ไมํเว๎นแม๎กระท่ัง การทําการตลาด เราจะเห็นได๎วํา 
สินค๎าใหมํๆ ออกสํูตลาดอยํางมากมาย ก็เนื่องมาจากมีคนคิดสร๎างสรรค๑นั่นเอง 

สังคมไทยจึงมีความต๎องการนักสร๎างสรรค๑ส่ิงแปลกๆใหมํๆ อีกจํานวนมาก อีกท้ัง
การประกอบอาชีพในอนาคต ใครที่มีความสามารถในการสร๎างสรรค๑งานจึงสามารถได๎รับคําตอบแทน
เป็นจํานวนมาก 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2557) กลําววํา ประเทศไทยมีวัตถุดิบท่ีสามารถ
พัฒนาขึ้นเป็นสินทรัพย๑สร๎างสรรค๑ (Creative.Assets).อยูํมหาศาล ซึ่งสามารถนําไปสร๎างเสริม
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ ได๎เป็นอยํางดี อาทิ พระบรมมหาราชวัง พระแก๎วมรกต  วัดวาอาราม อาหาร
ไทย รําไทย นวดไทย ข๎าวไทย ผลไม๎ไทย ผ๎าไหมไทย สุนัขพันธุ๑ไทย ไกํชน มวยไทย  แหลํงทํองเท่ียว
ทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมตลอดจนสินค๎าภูมิปัญญาในท๎องถิ่นตํางๆ  องค๑ความรู๎
และมรดกไทยเหลํานี้กําลังรอคอยการพัฒนาเพื่อเป็นปัจจัยในการเป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑   แตํ
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อยํางไรก็ตามหัวใจสําคัญของการพัฒนาก็คือความคิดสร๎างสรรค๑ (Creative Ideas) ซึ่งมิได๎ติดตัวทุก
คนมาแตํกําเนิด หากเกิดขึ้นจากการมีทักษะในการคิด.(Thinking.Skills).และการมีความคิดริเริ่ม 
(Originality).ซึ่งต๎องมีการเรียนการสอน ฝึกฝนกันในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยอยํางจริงจัง  ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค๑กร หนํวยงาน และสถาบันท่ีเกี่ยวข๎องกับงานสร๎างสรรค๑เกิดขึ้นมากมาย 
อาทิ ศูนย๑สร๎างสรรค๑งานออกแบบ (Thailand Creativity and  Design Center ; TCDC) เป็น
หนํวยงานเฉพาะด๎านภายใต๎การกํากับดูแลของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎  หรือ 
Office.of Knowledge Management and Development: OKMD องค๑การมหาชนท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ พ.ศ. 2547  

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2557) กลําววํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เกิดจากสองปัจจัย
หลัก คือ ทุนทางปัญญากับทักษะความสร๎างสรรค๑ ทุนทางปัญญาท่ีนําไปตํอยอดทางความคิด ได๎แกํ 
ทุนมนุษย๑ (Human Capital) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) 
ทุนสถาบัน (Institutional Capital) และทุนด๎านความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ (Creative Capital) สํวน
ด๎านทักษะ (Skills) ได๎แกํ ทักษะท่ีสนับสนุนการนําความรู๎และทุนทางปัญญามาประยุกต๑ให๎เกิดผลงาน
หรือคุณคําเชิงรูปธรรม เชํน ทักษะด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ทักษะการสร๎างนวัตกรรม ทักษะ
การเป็นผ๎ูประกอบการและกรอบความคิดท่ีมีการสร๎างสรรค๑ ซึ่งองค๑ประกอบท้ังสองสามารถนํามา
ผสมผสานกันได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเทศไทยนั้นมีปัจจัยท้ังสองอยูํอยํางเพียบพร๎อม อยํางไรก็
ตามสํวนตํอยอดท่ีสําคัญของการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ก็คือ การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ 
(Creative Marketing) ซึ่งเป็นสํวนสําคัญกวําแนวคิดเชิงสร๎างสรรค๑ เพราะแม๎วําสินค๎าหรือบริการจะ
สร๎างสรรค๑เพียงเทําใดก็ตามแตํหากขาดการวิเคราะห๑อยํางถํองแท๎ถึงผ๎ูซื้อ ผ๎ูใช๎ (Buyer/User) แล๎ว 
สินค๎าหรือบริการสร๎างสรรค๑อาจไมํได๎รับความสนใจจากสังคมเลยก็เป็นได๎ ดังนั้นการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาตินั้น จะต๎องอาศัยกลไก
ทางการตลาดเข๎ามาปรับใช๎อยํางเป็นระบบและสามารถสอดแทรกลงไประหวํางกระบวนการคิดริเริ่ม
งานสร๎างสรรค๑หรืออาจต๎องคิดกํอนจะสร๎างสรรค๑งานด๎วยซ้ําไปวํา สินค๎าหรือบริการในเชิงสร๎างสรรค๑
แบบใดท่ีผ๎ูบริโภคต๎องการ   

7.2 แนวทางการพัฒนาสินค้าหรือบริการอย่างสร้างสรรค์   
วรากรณ๑ สามโกเศศ (2551) กลําววํา แนวทางการพัฒนาสินค๎าหรือบริการอยําง

สร๎างสรรค๑  มีอยูํด๎วยการหลายแนวทางดังนี้  
1..รํวมมือทางการตลาดกับธุรกิจอื่น ท่ีมีความเช่ียวชาญตํางกัน (Business 

Networking)  
2. เลือกใช๎กลยุทธ๑นํานน้ําสีฟูาในการทําการตลาด (Blue Ocean Strategy)  
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3. ตลาดท่ีคิดนอกกรอบ ไมํยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ (Lateral Marketing, Think out of 
box)  

4. การตลาดท่ีมีสํวนรํวมตํอสังคม และส่ิงแวดล๎อม (Corporate Social Responsibility; 
CSR)  

5. การทําการตลาดท่ีอยูํบนพื้นฐานจริยธรรม (White Ocean Strategy)  
6..การตลาดเชิงวัฒนธรรม ศิลปและประวัติศาสตร๑ (Art and Culture) 7) การทํา

การตลาดท่ีใช๎เทคโนโลยีมาผสมผสานอยํางลงตัว (Marketing Technology) 
 
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา แนวทางการพัฒนาสินค๎าและบริการ

อยํางสร๎างสรรค๑ มีดังนี้  
1. การรํวมมือกับธุรกิจอื่นท่ีมีความเช่ียวชาญตํางกัน (Business Networking) 

เป็นการนําจุดแข็งหรือ DNA ของสององค๑กรขึ้นไปมาผลิตสินค๎าหรือบริการใหมํๆ กรณีตัวอยําง 
รายการ TGT (Thailand’s Got Talent) เกิดจากความรํวมมือของ Workpoint Studio กับ ยูนิลิ
เวอร๑ (ประเทศไทย) ซึ่งตํางก็มีจุดแข็งท่ีแตกตํางกันมารํวมมือกันจัดสรรรายการท่ีมีความนิยมอยูํใน
ปัจจุบัน ในขณะท่ีโอสถสภาไมํมีความเช่ียวชาญเรื่องการกระจายสินค๎าก็ได๎รํวมมือกับเสริมสุขในการ
จัดจําหนําย M-150 จนมียอดขายเครื่องด่ืมชูกําลังอันดับ 1 ของประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ 

2. เลือกใช๎กลยุทธ๑นํานน้ําสีฟูาในการทําการตลาด (Blue Ocean Strategy) เป็น
แนวคิดท่ีมาจากนักวิชาการสองคน คือ W.Chan Kim และ Renee Mauborgne โดยค๎นหารูปแบบ
ธุรกิจท่ีหลีกเล่ียงการปะทะกันในตลาดเดิมท่ีมีการแขํงขันสูง โดยเลือกกลํุมเปูาหมายในท๎องตลาดท่ี
แตกตํางไปจากกลํุมลูกค๎าหลักในอุตสาหกรรม ตัวอยําง The Body Shop International PLC เป็น
บริษัทธุรกิจค๎าปลีกท่ีจําหนํายผลิตภัณฑ๑บํารุงผิวพรรณ เส๎นผม น้ําหอมและเครื่องสําอางคุณภาพสูง 
ดําเนินธุรกิจด๎วยปรัชญาเพื่อสังคมและส่ิงแวดล๎อมท่ีประสบความสําเร็จท่ีมีการตอบสนองจากลูกค๎า
ระดับแฟนพันธุ๑แท๎จริงๆ   

3. คิดนอกกรอบ ไมํยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ (Lateral Marketing, Think out of 
box) การตลาดนอกกรอบหรือตลาดแนวข๎าง สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับการตลาดสร๎างสรรค๑ ได๎
เป็นอยํางดี ตัวอยํางของตลาดนอกกรอบโดยมองประโยชน๑ของสินค๎าท่ีใช๎งานได๎อยํางหนึ่งแตํนําไป
ประยุกต๑กับอีกส่ิงหนึ่งได๎ เชํน ประโยชน๑จากไม๎หนีบผ๎าสามารถนําไปเป็นสินค๎าอื่นๆได๎อีกมากมาย  

4. การมีสํวนรํวมตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อม (Corporate Social Responsibility; 
CSR) โดยใช๎หลัก 4 R (Reduce, Reuse, Recycle and Repair) ในการสร๎างสรรค๑สินค๎าประเภท 
สินค๎าสีเขียว (Green Product) หรือสินค๎าเชิงนิเวศน๑ (Eco Design) เมื่อผ๎ูบริโภคหันมาสนใจเรื่อง
เกี่ยวกับสังคมส่ิงแวดล๎อมมากขึ้น เชํน การลดการใช๎พลังงาน ลดการใช๎ถุงพลาสติก การนําขยะ
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กลับไปใช๎ใหมํหรือนําไปใช๎กับส่ิงอื่นหรือการซํอมแซม เป็นส่ิงท่ีสร๎างความแปลกใหมํให๎กับการผลิต
สินค๎าและงานบริการอยํางมากมาย  

5. การทําธุรกิจท่ีอยูํบนพื้นฐานจริยธรรม คุณดนัย จันทร๑เจ๎าฉาย CEO ของบริษัท 
MDK Consultant (ประเทศไทย) จํากัด ได๎กลําวไว๎ในหนังสือ White Ocean Strategy วําเป็น
รูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ียึดมั่นความดีงามเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ จะเป็นเกราะแก๎ว
สําคัญท่ีทําให๎องค๑กรก๎าวข๎ามอุปสรรคปัญหาไปได๎ ในการทําธุรกิจสีขาว พบวําความสําเร็จนั้นมิได๎
ขึ้นอยูํกับผลกําไรของบริษัทแตํเพียงอยํางเดียว แตํขึ้นอยูํกับการทําให๎คนในบริษัทมีความสุข มีความ
รักตํอกัน มีความเอื้ออาทรตํอโลกและส่ิงแวดล๎อมบริษัทเหลํานั้นจะได๎ผลกําไรทางใจท่ีมากกวําตัวเงิน   

6..ผสมผสานส่ิงท่ีเป็นวัฒนธรรม ศิลปและประวัติศาสตร๑ (Art, Culture.and 
History) การนําวัฒนธรรม ศิลปและประวัติศาสตร๑ มาผสมผสานให๎เข๎ากับสินค๎าหรือบริการใน
ประเทศไทยนั้นเป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ท่ีมีเอกลักษณ๑และบํงบอกถึงความเป็นไทยได๎มากท่ีสุด 
การนําเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นมาแสดงออกประกอบกับความงดงามของศิลปไทยและความปราณีต
ของฝีมือชํางไทยแล๎ว นับเป็นงานสร๎างสรรค๑ท่ียากตํอการลอกเลียนแบบได๎ ตลอดจนการผสมผสาน
ความเช่ือ จิตวิญญาณและความผูกผันกับอดีตซึ่งเต็มเปี่ยมไปด๎วยคุณคําทางวัฒนธรรมท่ีคนรุํนกํอน
หวงแหนและคนรุํนใหมํแสวงหา เชํน สถานท่ีทํองเท่ียวโบราณ (Location based) ตลาดร๎อยปี ตลาด
น้ําอัมพวา เพลินวาน เชียงคาน สินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑.(OTOP).ท่ีเกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ 
แรงบันดาลใจ (Inspiration) มาจากวัสดุเหลือใช๎ทางธรรมชาติ และภูมิปัญญาโบราณ 

7..การนําเทคโนโลยีมาผสมผสานอยํางลงตัวและสร๎างสรรค๑ (Technology 
Convergence).บางครั้งสินค๎าก็เกิดความคิดสร๎างสรรค๑จากปัญหาจากการใช๎งานของผ๎ูใช๎งาน 
ผสมผสานความคิดสร๎างสรรค๑กับเทคโนโลยีได๎อยํางลงตัวและตอบโจทย๑ปัญหาของผ๎ูใช๎งานได๎เป็น
อยํางดี แตํเดิมสินค๎าเทคโนโลยีสร๎างปัญหามากมายกับผ๎ูสูงอายุ เมื่อกาลเวลาเปล่ียนไป เทคโนโลยีได๎
ก๎าวลํ้าไปไกลกวําสมรรถนะของผ๎ูสูงอายุปัญหาด๎านความรู๎ ทักษะการใช๎งาน สรีระทางกายภาพ จึงมี
การออกแบบสินค๎าให๎ตอบสนองและแก๎ปัญหาดังกลําว ด๎วยอุปกรณ๑เทคโนโลยีท่ีมีลักษณะท่ีใช๎งาน
งํายมากขึ้น 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา.กรอบแนวคิดการทําการตลาดเชิง
สร๎างสรรค๑เหลํานี้  สามารถทําให๎นักการตลาดสร๎างรูปแบบธุรกิจแนวใหมํท่ีเนืนการประหยัด
ทรัพยากรและอนุรักษ๑ธรรมชาติ ชํวยจรรโลงสังคมและการปฏิบัติดีตํอส่ิงแวดล๎อม  ท่ีสําคัญธุรกิจ
สร๎างสรรค๑จะต๎องคํานึงถึงการให๎ความสําคัญแกํเพื่อนมนุษย๑และจิตใจของลูกค๎าเป็นสําคัญ  

หลัก SCAMPER ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑และบริการ 
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา.การประยุกต๑ใช๎หลักการแสกมเปอร๑ 

(SCAMPER Model) ในการสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํ SCAMPER Model ถูกพัฒนาขึ้นโดย Bob 
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Eberle เป็นวิธีการสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆ โดยอาศัยตัวอักษร 4 ตัวอักษร สามารถนําหลักการนี้ไปพัฒนา
สินค๎าและบริการสร๎างสรรค๑ได๎อยํางมากมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

S – Substitution หรือการทดแทน เชํน การใช๎วัสดุใหมํๆ มาทดแทนวัสดุ
ธรรมชาติ หรือการใช๎วัสดุธรรมชาติมาทดแทนวัสดุ พลาสติค โลหะหรือไม๎ท่ีหาได๎ยากในปัจจุบัน หรือ
การใช๎พลังงานธรรมชาติตํางๆ มาทดแทนพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิง หลักการทดแทนนี้เหมาะอยํางยิ่ง
กับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และปกปูองรักษาส่ิงแวดล๎อมในปัจจุบันปัจจุบันนิยมเรียกกันวํา 
Green Business หรือ Green Marketing 

C – Combine.หรือการใช๎รํวมกัน การผสมผสานหลายๆ ส่ิงเข๎าด๎วยกันของ
ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ตัวอยํางกรณีนวัตกรรมการวิ่งจ๏อกกิ้งท่ีเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของบริษัท 
Apple กับ Nike เข๎าด๎วยกันในการออกแบบรองเท๎าท่ีมีปุุมสํงสัญญาณการวิ่งเข๎าไปในเครื่อง iPod 
Nano หรือ iPhone สามารถจดบันทึกสถิติการวิ่ง การเผาผลาญแคลอรี่และสามารถสํงสัญญาณเข๎า 
Social Network เพื่อแชร๑ข๎อมูลกับเพื่อนฝูงได๎ในแบบ real.time หรือการผสมผสานสินค๎าข๎าม
วัฒนธรรมก็เป็นส่ิงท่ีนําสนใจมาก 

A - Adapt, Amplify คือ การปรับปรุงส่ิงเดิมท่ีเป็นอยูํให๎ดีขึ้น เพื่อลดมลพิษจาก
การใช๎วัสดุท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้น ตัวอยํางเชํน บริษัท เฟล็กโซํรีเสิร๑ชกรุ๏ป ผ๎ูบุกเบิกเทคโนโลยีในระดับ
นานาชาติประจําปี 2011.(Technology Pioneers 2011).สาขาเทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล๎อม
จาก (World Economic Forum) ในผลงานสุดยอดนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลก เอนไซม๑สูตรพิเศษ
สําหรับรีไซเคิลเศษกระดาษลามิเนต SMEs หนึ่งเดียวของไทย หรือการปรับปรุงสินค๎าให๎ดีขึ้นด๎วย
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี 

M - Modify by Magnify or Minify ซึ่งจะพบเห็นวิธีการสร๎างสรรค๑สินค๎าใหมํๆ
ด๎วยการนําเอาสินค๎าเดิมท่ีมีอยูํในท๎องตลาดทําการปรับปรุงด๎วยวิธีการงํายๆ คือทําให๎สินค๎าขยายใหญํ
ขึ้นหรือลดขนาดสินค๎าลง เชํน รถยนต๑ในปัจจุบันมีขนาดใหญํขึ้นแตํประหยัดน้ํามันหรืออุปกรณ๑
อิเล็กทรอนิกส๑ในปัจจุบันที่มีแนวโน๎มขนาดเล็กลงแตํประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

P - Put to other uses หมายถึง การนําไปปรับใช๎กับส่ิงอื่น โดยการนําสินค๎าท่ีใช๎
เพื่อวัตถุประสงค๑บางอยํางไปใช๎กับอีกส่ิงหนึ่ง เชํน การนํา iphone ไปบังคับเครื่องบินวิทยุ (Drone) 
เพื่อการค๎า การสอดแนม 

E - Eliminate การตัดออกไปบ๎างก็เป็นแนวคิดการสร๎างสินค๎าท่ีสร๎างสรรค๑ได๎
เชํนกัน อยํางกรณีแบรนด๑ดังอยําง MUJI MUJI ของประเทศญี่ปุุน หรือ IKEA ของสวีเดนนั้น ตัดความ
หรูหรา ยุํงยากซับซ๎อน เน๎นความเรียบงําย มีเสนํห๑ แตํเต็มไปด๎วยประโยชน๑ใช๎สอยและอนุรั กษ๑
ส่ิงแวดล๎อมท้ังสองนี้ถือเป็นตราสินค๎าท่ีได๎รับความนิยมสูงในหลายประเทศ โดยหลักของการตัดออก
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หรือกําจัดท้ิงไปยังนํามาประยุกต๑ใช๎กับสินค๎าประเภทอาหารการกินเพื่อสร๎างสรรค๑สินค๎าเชิงสุขภาพได๎
อีกมากมาย อาทิ อาหารไขมันตํ่า (Low Fat) หรือ ปราศจากน้ําตาล (Sugar Free) เป็นต๎น 

R - Rearrange, Reverse คือ การปรับเปล่ียนกระบวนการใหมํท้ังหมดหรือการ
ย๎อนอดีต การปรับกระบวนการใหมํ เป็นแนวคิดสร๎างสรรค๑สินค๎าท่ีใช๎นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ท่ี
สามารถเปล่ียนรูปแบบการใช๎ชีวิตแบบเดิมของผ๎ูคนไปอยํางส้ินเชิง เชํน นวัตกรรมรถ Mercedes 
Benz ไร๎พวงมาลัยท่ีต๎องให๎ผ๎ูคนมาฝึกขับรถกันใหมํ แตํสามารถขับไปได๎ทุกประเทศโดยไมํต๎อง
คํานึงถึงการขับเลนซ๎ายหรือเลนขวา Reverse หรือการตลาดย๎อนอดีต (Retro Marketing) เป็น
Lifestyle ยอดนิยมของผ๎ูท่ีเกิดในยุคสมัย70s, 80s (Vintage Style) ซึ่งปัจจุบันกําลังมีอายุราวๆ 40 - 
50 ปี เป็นวัยที่มีกําลังซื้อสูง และมีประสบการณ๑กับความทรงจําอันยาวนานในอดีตท่ีผํานมาแล๎ว กลํุม
คนเหลํานี้จะตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการจากเหตุการณ๑ย๎อนอดีตไปกับความทรงจําท่ีดีๆ หวนระลึก
ถึงความรู๎สึกเกําๆ (Nostalgia).สินค๎าและบริการอันหลากหลายจึงสามารถสร๎างสรรค๑ขึ้นมาตอบสนอง
ให๎กับคนกลํุมนี้ได๎อาทิ เพลงเกําๆ สถานท่ีเกําๆ รถยนต๑เกําๆ เส้ือผ๎าย๎อนยุค บรรยากาศย๎อนยุค  

7.3 ความส าคัญการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
สุทธิชัย ปัญญโรจน๑ (2556) กลําววํา ความสําคัญของการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ มี

ดังนี้ 
1..สินค๎ามีอายุท่ีส้ันลง เชํน หากเราสังเกตสินค๎าหลายๆประเภท ไมํวําจะเป็น

โทรศัพท๑มือถือ หากใช๎ได๎ไมํนานก็มีอันต๎องตกรุํน ธุรกิจเพลงออกมาได๎ไมํนานติดตลาดได๎ไมํนานก็มีอัน
ต๎องปิดตัวหรือออกนอกตลาดไปธุรกิจภาพยนตร๑ มีอายุการฉายเพียงไมํกี่วัน ก็มีภาพยนตร๑ ใหมํๆ
ออกมาแขํงขันกันอยํางมากมายเป็นต๎น 

2. สินค๎าในยุคนี้เป็นเรื่องของการประหยัดต๎นทุนหรือใครลดต๎นทุนมากกวําคนนั้น
ได๎เปรียบ การลดต๎นทุนนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีให๎ธุรกิจจํานวนมากท่ีไมํมีความสามารถในการปรับตัวตํอ
การแขํงขัน ต๎องล๎มหายตายจากไป การสร๎างสรรค๑งานใหมํๆ หรือการทําการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑จึง
เป็นปัจจัยอยํางหนึ่งในการตํอส๎ูกับคํูแขํงขันได๎ เชํน สินค๎าหลายตัวแขํงกันลดราคาสินค๎า แตํหากเรา
สามารถสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆ ได๎ เราไมํต๎องลดราคา ในขณะเดียวกัน เราสามารถเพิ่มราคาของสินค๎าได๎ด๎วย 

3. สินค๎ายุคเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัย สามารถทําให๎เราทํางานได๎
งํายขึ้น รวดเร็วขึ้น อีกท้ังราคาถูกกวําสมัยอดีต จึงทําให๎เกิดการแขํงขันกันอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน 
ปัจจุบันเราสามารถทําวิทยุชุมชนได๎อยํางงํายดาย หากมีโปรแกรมการจัดรายการ มีเครื่องสํง มีเสา
วิทยุ มีคอมพิวเตอร๑ ท่ีสามารถบันทึกเพลงได๎เป็นล๎านๆเพลง ซึ่งแตกตํางจากในอดีตท่ีผ๎ูจัดรายการ
หรือเจ๎าของสถานีวิทยุต๎องหาซื้อแผํนเสียงเป็นจํานวนมาก เพื่อนํามาเปิด การผลิตรายการโทรทัศน๑ก็
เชํนกัน ทําได๎อยํางงํายดาย มีราคาถูก ใครก็สามารถทําได๎ เรียนรู๎ได๎อยํางกว๎างขวางกวําในอดีต 
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4. สินค๎ามีการเสนอขายในระดับโลกมากขึ้น เชํน KFC กาแฟ Starbucks รถยนต๑ 
Toyata McDonald’s หรือแม๎แตํห๎างสรรพสินค๎า เชํน Makro Lotus ก็มีการเปิดตัวแขํงขันไปท่ัวโลก 
เป็นต๎น ในขณะเดียวกันสินค๎าท๎องถิ่นที่ขายเป็นเวลานานในอดีตก็มีอันต๎องปิดตัวไปเป็นจํานวนมาก 

5..สินค๎านําเข๎าและสินค๎าสํงออก มีราคาที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ไมํ
อยูํนิ่ง  ก็ เนื่องมาจากปัจจัยตํางๆ เชํน อัตราแลกเปล่ียนคําเงินตํางๆ สภาวะการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจภายในประเทศและสภาวะเศรษฐกิจโลก สภาวะการเมืองภายในประเทศและตํางประเทศ 
เป็นต๎น 

ดังนั้น จากปัจจัยข๎างต๎นนี้ จึงทําให๎การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑เป็นส่ิงท่ีสามารถ
สนองตอบความต๎องการของตลาดได๎อยํางเหมาะสมเพราะการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ มีความยืดหยุํนมี
การสร๎างนวัตกรรมแปลกๆ ใหมํๆ อยํางทันเหตุการณ๑ทันสมัยอยูํตลอดเวลา 

สุทธิชัย ปัญญโรจน๑ (2556) กลําววํา นักการตลาดท่ีต๎องการเป็นนักการตลาดเชิง
สร๎างสรรค๑ จึงต๎องมีการปรับตัวตํอการเปล่ียนแปลงและมีคุณสมบัติ มีความสามารถ ท่ีมีความ
หลากหลายมากขึ้น เชํน 

1. มีความสามารถในการพัฒนาชํองทางการตลาดชํองทางการจัดจําหนํายเพื่อ
สนับสนุนการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ 

2. มีความสามารถในการออกแบบสินค๎า ออกแบบผลิตภัณฑ๑และออกแบบการ
บริการในลักษณะเชิงสร๎างสรรค๑ 

3. มีการประชาสัมพันธ๑ การใช๎ส่ือ มีการใช๎กิจกรรมเพื่อการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ได๎ 
4. มีการเรียนรู๎ ปรับตัว พัฒนาตนเอง ตํอการเปล่ียนแปลงของโลก 
5. มีการรวบรวม ข๎อมูลตํางๆ ท่ีสามารถนํามาใช๎ในการทํางานและสามารถ

วิเคราะห๑ได๎ 
6. มีความสามารถทางการตลาด สามารถสร๎าง Brand สํวนบุคคล Brand สินค๎า 

Brand ของบริษัทได๎ 
7. มีความสามารถในการปรับ การประยุกต๑ใช๎การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ กับศาสตร๑

ตํางๆ ได๎ เชํน การศาสนา การเมือง วัฒนธรรมการทํองเท่ียว การประชาสัมพันธ๑ การบริหารได๎ 
8. มีกลยุทธ๑ที่ไร๎กระบวนทํามากขึ้น กลําวคือ เรียนรู๎กลยุทธ๑การตลาด เป็นจํานวน

มากและมีความสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ๑ทางการตลาดได๎ทันตํอเหตุการณ๑ 
9. มีการวางแผน มีการลงมือทํา มีการปรับปรุง ตรวจสอบแก๎ไข ปรับเปล่ียนแผน

ตลอดเวลา 
10. มีความกล๎า มีลูกบ๎าบ๎าง กลําวคือ หากทํานต๎องการเป็นท่ีจดจําและประสบ

ความสําเร็จในระดับสูง ทํานต๎องทําตัวทํานต๎องคิดให๎ประหลาด แปลกๆ ใหมํๆ  
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ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัย หรือคุณสมบัติท่ีทํานควรมีในตัวทํานเองหากวําทํานต๎องการ
เป็นนักการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ จงพัฒนาตนเองในทุกๆ ด๎าน จงกล๎าท่ีจะคิด จงกล๎าท่ีจะลงมือทํา จง
กล๎าท่ีจะก๎าวไปข๎างหน๎า อยําได๎เกรงกลัวตํออุปสรรค ขวากหนามตํางๆ และจงกล๎าท่ีจะล๎มเหลว แล๎ว
ทํานจะประสบความสําเร็จดังท่ีทํานปรารถนา 

7.4 แนวโน้มการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นแนวโน๎มในการทํางานในอนาคต ซึ่งในอนาคตจะเป็น

ยุคแหํงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และไมํหยุดนิ่ง หากเรามองกลับไปยังยุคอดีตเราจะเห็นวํา สินค๎า
หลายๆตัวได๎หายไปจากการแขํงขันในยุคปัจจุบัน เชํน 

1. การใช๎บริการโทรเลขได๎เป็นประวัติศาสตร๑ไปแล๎ว เด็กยุคใหมํจะไมํรู๎จักอีกตํอไป 
สาเหตุก็มาจาก มีผ๎ูใช๎บริการน๎อย เทคโนโลยีมีความทันสมัย มีโทรศัพท๑มือถือ มีระบบอินเตอร๑เน็ต 
อีเมล๑ตํางๆ มารองรับ อีกท้ังมีต๎นทุนคําใช๎จํายในการดําเนินงาน ท่ีสูง ฉะนั้นการบริการโทรเลข จึงได๎
หยุดให๎บริการนับต้ังแตํวันท่ี 1 พฤษภาคม 2551 

2. การใช๎เครื่องพิมพ๑ดีด ก็มีจํานวนท่ีลดน๎อยลง โรงงานผลิตจึงต๎องลดจํานวนผลิต 
บางแหํงมีการปิดตัวไปเลยก็มี สาเหตุหนึ่งก็เกิดจาก  การสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆออกมาแทนท่ี ไมํวําจะ
เป็น เครื่องคอมพิวเตอร๑ เครื่อง Ipad  โทรศัพท๑บางรุํนบางยี่ห๎อ ก็สามารถใช๎พิมพ๑งานได๎อยํางสบาย 

ดังนั้น เมื่อเราเข๎าสํูยุคของการแขํงขันท่ีเสรีและรวดเร็วบริษัท ห๎างร๎าน หนํวยงาน
ตํางๆ ก็คงต๎องพยายาม สร๎างสรรค๑ตัวสินค๎า ตัวผลิตภัณฑ๑ และการทําการตลาดอยํางสร๎างสรรค๑มาก
ขึ้น เพื่อให๎ทันสมัย ทันเหตุการณ๑ ทันตํอการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ตลอดเวลา 

7.5 กลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการตลาดเชิงสร้างสรรค ์
กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กลําววํา กลยุทธ๑การตลาดและการสํงเสริม

การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ มีดังนี้ 
1. โฆษณาสินค๎าหรือบริการให๎ผูกติดไปกับกิจกรรมประจําวันหรือพฤติกรรม

ออนไลน๑.(Tie-in.Promotion.online).ชีวิตมนุษย๑สํวนใหญํผูกพันอยูํกับส่ือโทรทัศน๑.วิทย.ุหนังสือพิมพ๑
และคอมพิวเตอร๑ออนไลน๑ นวัตกรรมในการโฆษณาสามารถทําให๎ไปมีสํวนรํวมหรือผูกติดอยูํกับเนื้อหา 
(Contents) รายการโทรทัศน๑ได๎ เชํน การโฆษณาสินค๎าตํางๆในภาพยนตร๑ บางรักซอย 9 ละครซิท
คอมช่ือดังของคํายเอ็กแซคท๑ การนํา Brand สินค๎าการพัฒนาเกม Pepsi Man บน Playstation เพื่อ
การโฆษณาเครื่องด่ืมของ Pepsi หรือการโฆษณาผํานเกมส๑ Cookie Runs สุดฮิตของ Application 
Line เพื่อตอบสนองพฤติกรรมคนรุํนใหมํท่ีเสพติดเกมส๑ออนไลน๑ 

2. การใช๎ส่ือสังคมออนไลน๑ (Social Media) ในการสํงเสริมการตลาดด๎วยการ
โฆษณาด๎วย facebook/ads หรือการลงรูปภาพสินค๎าบน facebook เพื่อให๎เกิดเสียงวิพากษ๑วิจารณ๑ 
ช่ืนชมและให๎ความคิดเห็น (Comment) พร๎อมกับการกดปุุม ถูกใจ (Like) และแนะนําให๎คนท่ีรู๎จักใช๎
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ตํอให๎เป็น Viral Marketing การโฆษณาด๎วยการใช๎ Location Based Marketing ของร๎านก๐วยเต๋ียว
เจ๏กเม๎งท่ีให๎สํวนลดลูกค๎าทันท่ีท่ีลูกค๎าเลือก Check in ด๎วย Application Foursquare หรือ 
Facebook Place ตลอดจนการถํายภาพด๎วย Instragram (IG) แล๎วแตํงภาพสินค๎าสวยๆ ให๎เพื่อนฝูง
เกิดความประทับใจแล๎วติดตาม Follow หรือการสร๎างคอนเทนต๑สุดฮาของโรงแรม “Lub D Hostel” 
บน Youtube ท่ีสร๎างความฮือฮาด๎วยต๎นทุนท่ีแสนตํ่าแตํแชร๑กันเป็นล๎านวิว 

3. กลยุทธ๑การตลาดสํวนขยาย (Extended Marketing) ของ Boom and Bitner 
ซึ่งเป็นสํวนเพิ่มจากกลยุทธ๑สํวนประสมการตลาด 4 Ps อีก 3 Ps สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎กับการตลาด
สินค๎าหรือบริการที่สร๎างสรรค๑ได๎ดังนี้  

3.1 Physical Evidence (การแสดงให๎เห็นหลักฐานทางกายภาพ) เป็นกลยุทธ๑
การตลาดท่ีผ๎ูให๎บริการควรเปิดเผยกระบวนการให๎บริการอยํางเป็นประจักษ๑ตํอลูกค๎า สามารถจับต๎อง
ได๎ รู๎สึกได๎อยํางมั่นใจ เชํน การแตํงกายและให๎บริการอยํางสุภาพของพนักงาน อุปกรณ๑เครื่องมือท่ี
ครบครัน สะอาดสะอ๎าน ดูนําเช่ือถือในกิจการร๎านอาหาร (Open Cuisine) เพื่อให๎ลูกค๎าได๎มีโอกาส
เห็นกระบวนการผลิตของพํอครัวอยํางเปิดเผย โรงพยาบาลบางแหํงสามารถสร๎างสรรค๑แนวคิดท่ีชํวย
ผํอนคลายอารมณ๑และชํวยบรรเทาอาการเจ็บปุวยได๎ด๎วยเสียงเพลงท่ีบรรเลงกันแบบสดๆ อยํางแผํว
เบา ณ บริเวณท่ีพักคนไข๎ การสร๎างสถานท่ีพักลูกค๎าของศูนย๑บริการรถยนต๑ในปัจจุบัน ท่ีลูกค๎า
สามารถเห็นกระบวนการทํางานของนายชํางผํานกระจกของอาคารในระหวํางรอคอย เป็นการ
ให๎บริการที่สร๎างสรรค๑และลดความกระวนกระวายใจได๎มากมาย 

3.2 Process (กระบวนการท่ีทันสมัยและตอบสนองรวดเร็ว) การให๎บริการใน
ปัจจุบันมีความรวดเร็วทันใจมากขึ้นด๎วยเทคโนโลยี เชํน การสํงบัตรเครดิตให๎ลูกค๎าลํวงหน๎ากํอนท่ีบัตร
ของลูกค๎าจะหมดอายุ การใช๎มือถือส่ังโค๎กแล๎วตัดบัญชีในบิลเรียกเก็บเงินคําโทรศัพท๑ การติดตาม 
package มือถือของลูกค๎าและปรับเปล่ียนโปรโมช่ันให๎ลูกค๎าตามพฤติกรรมท่ีลูกค๎าใช๎ การสํงหนังสือ
ตัวอยํางท่ีลูกค๎าช่ืนชอบมาให๎ทาง email หรือ Facebook เพราะระบบสารสนเทศจะจัดเก็บแบบแผน
หรือ Lifestyle ของลูกค๎าไว๎กํอนลํวงหน๎า แล๎วนําไปวิเคราะห๑ในระบบตํางๆ เพื่อจัดแคมเปญทางการ
ตลาดท่ีเหมาะสมได๎เป็นรายบุคคล    

3.3 People (การใช๎คนในการส่ือสารเพื่อสร๎างสรรค๑สินค๎าและบริการ) คน
กํอให๎เกิดกระบวนการซื้อและปิดการขายด๎วยมูลคําสูง สามารถแขํงขันได๎ถึงระดับโลกกรณีตัวอยําง 
เชํน Pizza Company บริษัทท่ีถือกําเนิดในประเทศไทย สามารถการันตีการสํงสินค๎าภายใน 30 นาที
ได๎ เพราะกระบวนการผลิตท่ีถูกควบคุมอยํางเป็นเลิศและการอบรมพนักงานอยํางยอดเยี่ยมนั่นเอง 
และรีสอร๑ทช่ือดังในจังหวัดเชียงใหมํ ศิริปันนาวิลลํารีสอร๑ทแอนด๑สปา  ท่ีซึ่งนอกจากจะมีอัตลักษณ๑
ความเป็นตัวตนล๎านนาเป็นหลักฐานท่ีปรากฏให๎เห็นอยํางเดํนชัดแล๎ว (Physical Evidence).ยังมี



71 

 

กระบวนการให๎บริการ (Process) และให๎บริการด๎วยบุคลากร (People) ช้ันเลิศประกอบกันอยํางลง
ตัว 

การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑จึงมิใชํเรื่องใหมํ แตํเป็นการผสมผสานแนวคิดตํางๆ ท่ีมีอยูํใน
ทรัพยากรธรรมชาติ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความด้ังเดิม หรือปัญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิต 
บวกกับเทคโนโลยีใหมํๆ โดยอาจใช๎วิธีนํามารวมกัน แยกออกจากกัน ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมํ ทําให๎
เล็กลง ทําให๎ใหญํขึ้น นําไปใช๎กับส่ิงอื่น หรือลด ละ เลิก ทดแทนการใช๎วัสดุพลังงานและส่ิงแวดล๎อม 
เกิดเป็นสินค๎าและบริการท่ีสร๎างสรรค๑ตํางๆมากมาย ท้ังนี้การคิดสร๎างสรรค๑สินค๎าหรือบริการใดๆก็
ตามต๎องคํานึงถึงความต๎องการของผ๎ูใช๎เป็นสําคัญวํานําไปใช๎ประโยชน๑อะไร (Functional) ท่ีค๎ุมคํา
และเกิดอารมณ๑สุนทรียภาพ มีความสวยงามสะดุดตาสะดุดใจ (Emotional) การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑
จึงผสมผสานแนวคิดสร๎างสรรค๑ .(Creative.Idea).ท่ีเป็นพรสวรรค๑ซึ่งมีอยูํแล๎วในตัวตน .(Tacit 
knowledge) กับความรู๎ท่ีสร๎างขึ้นจากทฤษฎี (Explicit knowledge) โดยใช๎หลักการตลาด 7Ps ท่ีมี
อยูํมาประยุกต๑ใช๎อยํางเหมาะสม 

การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ (Creative Marketing) จึงเป็นการนําเอาความคิดสร๎างสรรค๑มา
ประยุกต๑เพื่อทําการตลาดหรือสร๎างกลยุทธ๑ทางการตลาดท่ีมีความแปลกใหมํมากขึ้น หรือมีการนําเอา
ลูกเลํนการตลาดท่ีมีความแปลกใหมํกวําคํูแขํงมานําเสนออยูํตลอดเวลา ทําให๎ลูกค๎าเกิดความรู๎ สึกท่ี
ได๎รับความแปลกใหมํอยูํเสมอ 
 
8. แนวคิดกระบวนการพัฒนา 

8.1 ความหมายการพัฒนา 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กลําววํา พัฒนา หมายถึง ทําให๎เจริญ ซึ่งตรง

กับภาษาอังกฤษวํา Development.แปลวํา.การเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน๎อย.โดยผํานลําดับขั้นตอน
ตํางๆ ไปสํูระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให๎ดีขึ้น และเหมาะสมไปกวําเดิม 

ยุวัฒน๑ วุฒิเมธี (2526) กลําววํา การพัฒนา หมายถึง การกระทําให๎เกิดการ
เปล่ียนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสํูอีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวํา 

สัญญา สัญญาวิวัฒน๑ (2526) กลําววํา การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีการ
กําหนดทิศทาง (Directed.Change).หรือการเปล่ียนแปลงท่ีได๎วางแผนไว๎ลํวงหน๎า (Planned 
Change) 

วิทยากร เชียงกูล (2527) กลําววํา การพัฒนาท่ีแท๎จริงนั้น หมายถึง การทําให๎ชีวิต
ความเป็นอยูํของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความกินดีอยูํดี ความเจริญทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจอยํางสงบสันติ ซึ่งขึ้นอยูํกับการได๎รับปัจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต๎องการ
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ของรํางกาย ท้ังยังรวมความไปถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นของคุณภาพชีวิต อันได๎แกํ 
การศึกษา ส่ิงแวดล๎อม การพักผํอนหยํอนใจ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532) กลําววํา การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการ
กระทําให๎เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว๎ลํวงหน๎าและการเปล่ียนแปลงนี้จะมีสองสํวนท่ี
เกี่ยวข๎อง คือ การเปล่ียนแปลงท้ังในด๎านปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังจะต๎องมีทิศทางท่ีดีขึ้นเทํานั้น 

Goulet (1971) กลําววํา การพัฒนาเป็นวิธีการสําคัญอยํางหนึ่งท่ีทําให๎มนุษย๑มีการ
ดํารงชีวิตอยูํอยํางมีชีวิตท่ีดี 

1. เพื่อจัดหาส่ิงตํางๆ หรือปัจจัยท้ังหลายให๎ดีกวําเดิม และมีเพิ่มมากขึ้น ทําให๎การ
ดํารงชีวิตมีความสะดวกสบายข้ึน 

2. เพื่อสร๎างและปรับปรุงสภาพทางวัตถุของการดํารงชีวิตอยูํในแนวทางท่ีมี
เกียรติยศช่ือเสียง 

3. เพื่อให๎มนุษย๑มีอิสระเสรี หรือหลุดพ๎นจากความเป็นทาสของธรรมชาติ ความไมํ
มี ความไมํรู๎ มนุษย๑ผ๎ูอื่น สถาบันทั้งหลาย และความเช่ือตํางๆ ท่ีครอบงามนุษย๑อยูํ 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระทําให๎
เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนกําหนดทิศทางไว๎ลํวงหน๎าโดยผํานลําดับขั้นตอนตํางๆ ไปสํูระดับท่ีสามารถ
ขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให๎ดีขึ้น และเหมาะสมไปกวําเดิม 

8.2 การพัฒนาชุมชน 
สุวิทย๑ ยิ่งวรพันธุ๑ (2509) กลําววํา การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการท่ีมุํง

สํงเสริมความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น ท้ังนี้โดยประชาชนเข๎ารํวมมือและริเริ่มดําเนินการเอง 
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา การพัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร๎าง

ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมให๎แกํท๎องถิ่นชนบททุกแหํงทุกสํวน โดยการดําเนินการ
และการริเริ่มจากประชาชนเอง การพัฒนาชุมชนต๎องอาศัยความสามารถของรัฐบาลท่ีเป็นผ๎ูแทนเข๎า
ไปบริหารในด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎ ตลอดจนกระต๎ุนและเร๎งเร๎าให๎ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง 

Arthur.Dunham.(1958) กลําววํา การพัฒนาชุมชน หมายถึง การรวมกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํของชุมชนให๎มีความเป็นปึกแผํนและดําเนินการไปในแนวทางท่ี
ตนต๎องการ โดยอาศัยความรํวมกําลังของประชาชนในชุมชนนั้นในการชํวยเหลือตนเอง และรํวมมือ
กันดําเนินงาน และมักได๎รับความชํวยเหลือจากหนํวยราชการหรืออาสาสมัครอื่นๆ 

8.3 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน 
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา กําลังท่ีสําคัญจะสําเร็จได๎สมความมุํงหมาย 

ก็คือ  ประชาชน โดยท่ีประชาชนมีความต๎องการมีความสามารถอยูํในตัวประชาชนเอง ซึ่งจัดได๎วํา
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เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ เชํน ความคิด กําลังกาย ฝีมือ เป็นส่ิงท่ีซํอนเร๎นอยูํในตัวบุคคลหรือประชาชน  
ดังนั้น จุดมุํงหมายของการพัฒนาชุมชนก็คือ 

1. เพื่อยกฐานะความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีกวําท่ีเป็นอยูํในปัจจุบัน  โดยวิธีการ
นําทรัพยากรท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เป็นประโยชน๑กับสังคม และให๎มีผลมากท่ีสุดเพื่อเป็นการผลิต
รายได๎ของประชาชนให๎สูงขึ้น 

2. เพื่อเปล่ียนแปลงแก๎ไขปรับปรุงชีวิตจิตใจ และความรู๎สึกของประชาชน ให๎มี
ความรู๎สึกท่ีจะยกมาตรฐานความเป็นอยูํของตน 

3. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีความกระตือรือร๎นสนใจการทํางานในชุมชนและ
พยายามชํวยตนเองให๎มากท่ีสุด 

8.4 ประโยชน์ของการพัฒนาชุมชน 
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา ประโยชน๑ของการพัฒนาชุมชนมีดังนี้ 
ทางด๎านการเมือง 
1. ทําให๎ประชาชนจงรักภักดีตํอรัฐบาล เห็นวํารัฐบาลไมํทอดท้ิง สํานึกบุญคุณและ

เห็นความสําคัญของรัฐบาลเพราะงานพัฒนารัฐบาลมุํงเข๎าชํวยเหลือประชาชนในทางตรงและเข๎าถึงตัว 
2. ทําให๎ประชาชนมีความรู๎สึกรับผิดชอบ รู๎สึกเป็นเจ๎าของประเทศยิ่งขึ้น เพราะ

งานพัฒนาชุมชนเป็นงานท่ีประชาชนชํวยเหลือตนเอง โดยความสนับสนุนชํวยเหลือของรัฐบาล 
3. อํานวยผลประโยชน๑ในการปกครอง เพราะงานพัฒนาชุมชนสํงเสริมงานด๎าน

การปกครองชํวยลดและขจัดความแตกแยกหํางเห็น ความกินแหนงแคลงใจ 
4. งานพัฒนาชุมชนสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น เพราะเป็นงานท่ีสํงเสริมให๎

ประชาชนรู๎จักชํวยเหลือและสร๎างสรรค๑ความเจริญในท๎องถิ่นรํวมกันเป็นแบบอาสาสมัคร 
5. ชํวยให๎ประชาชนเป็นฝุายรัฐบาล ทําให๎การรุกรานแทรกซึมของฝุายตรงข๎ามไมํ

ได๎ผล  เพราะปัจจุบันไทยเรามีภัยทางการเมืองเป็นสงครามจิตวิทยา ตํอส๎ูกันในทางแย๎งชิงประชาชน 
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 จะชํวยลดความเหล่ือมลํ้าแตกตํางในเรื่องชน

ช้ันในสังคมให๎น๎อยลง มีความเสมอภาคเป็นธรรมแกํสังคม 
3. ผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชน จะสํงเสริมฐานะของสังคม ทางการศึกษา

โรงเรียนมีบทบาทท่ีสําคัญยิ่งนัก โรงเรียนในโครงการพัฒนาชุมชนสร๎างด๎ วยความรํวมมือของ
ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นทําให๎ประชาชนมีสํวนรับผิดชอบในการศึกษายิ่งขึ้น มีความรู๎สึกวําตนเป็น
เจ๎าของ ให๎การสนับสนุนดีขึ้น 

8.5 กระบวนการพัฒนาชุมชน 
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ (2550) กลําววํา กระบวนการพัฒนาชุมชน มี 4 ขั้นตอน ดังี้ 
ขั้นท่ี 1.ประชุมปรึกษาหารือรํวมกันตามแนวทางท่ีได๎จัดวางไว๎ เป็นการปรึกษา

เกี่ยวกับความจําเป็นของสมาชิกในชุมชนจะได๎รู๎วํามีอะไรท่ีมีความต๎องการบ๎าง คนในชุมชนมา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรํวมกันจัดขึ้นเพื่อชํวยเหลือตนเอง 

ขั้นที ่2 วางแผนไว๎อยํางเป็นระเบียบสําหรับงานท่ีคนในชุมชนตกลงเลือก ส่ิงสําคัญ
ต๎องรู๎งานนั้น ต๎องอยูํในลักษณะท่ีชุมชนนั้นชํวยตัวเองได๎ เชํน ต๎องการทําเพื่อการกสิกรรม ก็เพียง
ระบายน้ําจากคลองคูไมํถึงกับคิดสร๎างเข่ือนใหญํกักน้ําหรือกรณีต๎องการปุ๋ย ก็มิได๎คิดไกลถึงต้ังโรงงาน
ทําปุ๋ย เปิดตลาดซื้อขายไมํอยูํในลักษณะคนในชุมชนจะชํวยกันทําให๎เป็นเรื่องของรัฐบาลมากกวํา 

ขั้นที ่3 การสนับสนุนให๎คนในชุมชนทําประโยชน๑ให๎ได๎มากท่ีสุดตามท่ีแตํละคนจะมี
ทางทําได๎ 

ขั้นที ่4 สร๎างความปรารถนาและความตกลงใจในดันหนึ่งอันท่ีจะดําเนินการ เพื่อ
ปรับปรุงของชุมชนตํอไป ให๎เกิดขึ้นในจิตใจของคนในชุมชนแหํงนั้น ผ๎ูคนท่ีจะมารํวมพัฒนาท๎องถิ่น
ของตนโดยแท๎จริงนั้นจะเข๎าใจและรู๎ได๎วํายังมีการปรับปรุงอยํางอื่นจะต๎องทําอีก ผ๎ูท่ีมีสํวนชํวยยํอม
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน ถ๎าไมํมีกระบวนการพัฒนานี้ขึ้น การพัฒนาก็ไมํมีผล เชํน รัฐบาลเสนอ
ให๎คนทําตาม 

 
9. แนวคิดธุรกิจชุมชน 

ธุรกิจชุมชน เป็นการรํวมมือกันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจของคนในชุมชน ท่ีไมํใชํมุํงเน๎น
แตํการสร๎างผลกําไร แตํเน๎นการเกิดประโยชน๑กับชุมชนและสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน โดย
ขณะเดียวกันสามารถแขํงขันด๎านคุณภาพในการผลิตกับธุรกิจเอกชนได๎ เป็นการประกอบการของ
ชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ต้ังแตํการระดมทุนตํางๆ การทํากิจการรํวมกัน การแบํงปัน



75 

 

ผลประโยชน๑ เกิดจากการใช๎ส่ิงท่ีมีอยูํในชุมชนท้ังทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทางส่ิงแวดล๎อม เพื่อการพึ่งพาตนเอง และการเพิ่มรายได๎ให๎กับชุมชน 

9.1 ความหมายของธุรกิจชุมชน 
ดิรก สาระวดี (2539) กลําววํา ธุรกิจชุมชน ต๎องเป็นธุรกิจมาจากความต๎องการท่ี

แท๎จริงของชุมชน สอดคล๎องกับวัตถุดิบ และวัฒนธรรมด่ังเดิม และประเภทธุรกิจท่ีดําเนินการต๎องไมํมี
ผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมในชุมชน หรือทําให๎ระบบนิเวศน๑เสียสมดุล และเกิดผลกระทบตํอสุขภาพ
ของประชาชน นอกจากนี้การรํวมทุน และขยายสัดสํวนการลงทุนสํวนใหญํเป็นของบุคคลในชุมชน
หรือองค๑การในชุมชน และสมาชิกท่ีรํวมทุนมีอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และจัดสรร
ผลประโยชน๑อยํางยุติธรรม 

ใจมานัส พลอยดี (2541).กลําววํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีแสวงหากําไร
จากการผลิตและการค๎าของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน อาศัยการมีสํวนรํวมของชาวบ๎านให๎มากท่ีสุด
ท้ังในแงํของกําลังแรงงานการบริหารจัดการและเงินทุน ซึ่งการผลิตท่ีเกิดขึ้นมักเป็นไปโดยอาศัยความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของชุมชนนั้นๆเป็นหลัก 

ปรียานุช ปูองภัย (2541).กลําววํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง การผลิตสินค๎าและบริการ
ของชุมชน เริ่มจากการผลิตให๎เพียงพอบริโภคในครัวเรือน มีเหลือขายในชุมชนหรือขายในตลาดนอก
ชุมชน 

วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2542) กลําววํา ธุรกิจชุมชน คือ การทําธุรกิจโดยผําน
องค๑กรหรือกลไกเชิงธุรกิจ เป็นการจัดการธุรกิจภายในชุมชน และการทําธุรกิจภายนอกชุมชน 
เนื่องจากการทํามาหากินถือวําเป็นส่ิงสําคัญ หากตํางคนตํางทําก็จะกํอให๎เกิดการแขํงขัน ซึ่งจะ
กลายเป็นปัจจัยให๎คนอื่นเข๎ามามีอิทธิครอบงําได๎การจัดการด๎วยตนเองจะน๎อยลง มีการพึ่งพาคนอื่น
มากกวําการพึ่งพาตนเอง ถ๎าคนอื่นดีก็จะดีด๎วย แตํถ๎าคนอื่นไมํดีก็จะไมํดีด๎วยเชํนกัน (คนอื่น คือ คน
นอกชุมชน) แตํถ๎ามีการรวมตัวจัดต้ังเป็นองค๑กร มีการจัดองค๑กรนั้นหมายความวํา ชุมชนสามาร ถ
ควบคุมตนเองและอนาคตของชุมชนได๎โดยชุมชนจะมีความสามารถในการทําธุรกิจได๎ ส่ิงสําคัญท่ีเอื้อ
ประการหนึ่งคือ ต๎องมีการเรียนรู๎ในสองทางคือ ความรู๎ภายในทําให๎รับรู๎ ในศักยภาพด๎านตํางๆของ
ชุมชน เชํน ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ๑ชุมชน การเพิ่มผลผลิตความถนัดของคนในชุมชน 
ความต๎องการของคนในชุมชน เป็นต๎น ความรู๎จักภายนอกทําให๎ทราบถึงความก๎าวหน๎าและพัฒนาการ
ของสังคมโลกกลไกของตลาดความต๎องการผลิตภัณฑ๑ของตลาด การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร  การ
ติดตํอส่ือสารทําให๎สามารถสร๎างเครือขํายทางการตลาดท่ีหลากหลายมากขึ้น ท้ังเครือขํายระหวําง
องค๑กรท๎องถิ่นเอง หรือกับองค๑กรสํวนกลาง เพื่อให๎เกิดพลังเหนียวแนํนมีประสิทธิภาพ และมีความ
ยั่งยืนมากขึ้น 
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อภิชัย พันธเสน (2544).กลําววํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง ธุรกิจท่ีเป็นเจ๎าของเพื่อ
ชุมชนและบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งการบริหารเน๎นการกระทําในเชิงธุรกิจแตกตํางจากการกุศล
หรือการชํวยเหลือเกื้อกูลในลักษณะสหกรณ๑ ท้ังนี้เนื่องจากธุรกิจชุมชนจําเป็นจะต๎องแขํงขันท้ังในด๎าน
ต๎นทุนและคุณภาพกับกิจการท่ีแสวงหากําไรของธุรกิจเอกชนตามปกติ แตํท่ีต๎องจัดทําเป็นธุรกิจชุมชน
ก็เพราะสมาชิกแตํละคนไมํมีความสามารถและความเข๎มแข็งทางการเงินพอท่ีจะแขํงขันได๎กับธุรกิจ
ของเอกชน 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมกลํุมของประชาชนในชุมชน
ท๎องถิ่นและระหวํางชุมชน เพื่อรํวมกันประกอบธุรกิจจนกระท่ังเป็นเครือขํายการผลิต ทําให๎ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได๎ สร๎างรายได๎ให๎แกํชุมชนหรือสร๎างศักยภาพท่ีมีอยูํภายในชุมชนให๎เกิดประโยชน๑
ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและสอดคล๎องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

9.2 ความส าคัญของธุรกิจชุมชน  
อุทิส และคณะ (2545).กลําววํา ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญและมี สํวนชํวยในการ

พัฒนาประเทศท้ังในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แตํบทบาทของธุรกิจชุมชนในการพัฒนาจะ
แตกตํางไปตามประเภทของธุรกิจนั้นๆ ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญหลายประการ ดังนี้ 

1. เปิดโอกาสให๎มีการประกอบการ ธุรกิจชุมชนเป็นชํองทางและโอกาสสําหรับผ๎ูท่ี
มีความต๎องการในการประกอบธุรกิจด๎วยตนเองหรือรํวมกับสมาชิกคนอื่น ถึงแม๎จะมีฐานะเป็นลูกจ๎าง
ก็มีสํวนในการเป็นเจ๎าของประกอบการด๎วยเชํนกัน สมาชิกในชุมชนท่ีมีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สามารถหาประสบการณ๑และพิสูจน๑ความสามารถโดยเข๎ารํวมประกอบธุรกิจชุมชน ซึ่งเริ่มด๎วยใช๎
เงินทุนน๎อยกํอน 

2. เกิดการจ๎างงาน การพัฒนาธุรกิจชุมชนทําให๎เกิดการวําจ๎างแรงงานในท๎องถิ่นมี
การพัฒนาฝีมือแรงงานอยํางตํอเนื่องพร๎อมกันไปด๎วยแทนการถูกวําจ๎างให๎เป็นแรงงานไร๎ฝีมือ ท้ังนี้
เพราะทุกคน มีสํวนเป็นเจ๎าของกิจการ จึงสามารถใช๎กิจการท่ีมีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฝีมื อ
แรงงานของตนเองตามต๎องการ 

3. สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญํบางประเภท
จําเป็นต๎องอาศัยวัตถุดิบหรือช้ินสํวนประกอบจากหลายๆ แหลํงเพื่อนํามาผลิตสินค๎าในอุตสาหกรรม
ประเภทนั้นจึงเป็นแหลํงท่ีชํวยในการผลิตช้ินสํวนประกอบเหลํานี้และนําสํงให๎กับธุรกิจขนาดใหญํอีกที
หนึ่งเพื่อผลิตเป็นสินค๎าท่ีได๎มาตรฐานตํอไปโดยระยะแรกธุรกิจชุมชนได๎รับประโยชน๑จากการฝึกอบรม
และทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการผลิต 

4..สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชน ธุรกิจชุมชนยิ่งมีจํานวนมากขึ้นเทําไหรํจะ
กํอให๎เกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสํูกลํุมผ๎ูประกอบการและกลํุมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้น เกิด
การกระจายรายได๎สํูชุมชนกลํุมอื่นอยํางท่ัวถึง ยังชํวยลดปัญหาของสังคม อัตราการวํางงานลดลง 
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เพราะมีการวําจ๎างงาน ซึ่งสํงผลทําให๎ปัญหาอาชญากรรมลดลงด๎วย ความมั่นคงของประเทศจะมี
เพิ่มข้ึน ประชาชนมีความเป็นอยูํที่สุขสบายและมีงานทํา 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญ คือ ชํวยเปิดโอกาสให๎มีการ
ประกอบการธุรกิจชุมชนเป็นชํองทางและโอกาสสําหรับผ๎ูท่ีมีความต๎องการในการประกอบธุรกิจด๎วย
ตนเองหรือรํวมกับสมาชิกคนอื่นเกิดการจ๎างงาน สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎แกํชุมชน ธุรกิจชุมชนยิ่งมีจํานวนมากเทําไหรํจะกํอให๎เกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ
ไปสํูกลํุมผ๎ูประกอบการและกลํุมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

9.3 ลักษณะของธุรกิจชุมชน 
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2540) กลําววํา ลักษณะของธุรกิจชุมชน มีดังนี้ 
1..การผลิต การแปรรูปทรัพยากรท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน๑มากท่ีสุด โดยไมํ

ทําลายส่ิงแวดล๎อม 
2..การซื้อขายแลกเปล่ียนบริการโดยกลํุมชาวบ๎าน ทําให๎มีรายได๎เพิ่มมากขึ้นและ

ได๎รับคําตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
3..การทําธุรกิจโดยกลํุมชาวบ๎านเป็นเจ๎าของและได๎ผลประโยชน๑รํวมกัน 
ปรียานุช ปูองภัย (2541).กลําววํา ลักษณะของชุมชนธุรกิจ คือ มีการรวมกลํุมกัน

ทําโดยอาศัยปัจจัยทุน แรงงาน วัตถุดิบของแตํละคนมารวมกัน เพื่อลดข๎อจํากัดในการผลิตหรือการ
ธุรกิจเพียงคนเดียว ผลประโยชน๑ท่ีได๎เป็นขององค๑กรชาวบ๎านในชุมชน ชุมชนเป็นเจ๎าของและบริหาร
กิจการในสัดสํวนท่ีมากกวําบุคคลอื่น สร๎างกระบวนการการเรียนรู๎ให๎แกํชุมชนและผ๎ูบริโภคอยําง
ตํอเนื่อง คํานึงถึงการจัดสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานอยํางเป็นธรรมในชุมชน และสํงเสริมการค๎าท่ี
เป็นธรรมในชุมชนคํานึงถึงความปลอดภัยของผ๎ูบริโภคและไมํทําลายส่ิงแวดล๎อม 

9.4 รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจชุมชน 
สุพรรณี อัศวศิริเลิศ.และคณะ.(2549).กลําววํา.รูปแบบที่เหมาะสมของธุรกิจ

ชุมชน แบํงออกเป็น 2 กลํุมใหญํๆ คือ 
1. กลํุมท่ีไมํเป็นทางการ ( Informal.Group) คือ ไมํมีการจดทะเบียนตามกรอบ

กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง แตํเป็นการดําเนินท่ีไมํผิดศีลธรรม ไมํขัดตํอความสงบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมืองและสังคม มีความเป็นอิสระในการดําเนินงานแตํไมํสามารถทํานิติกรรมในนามของกลํุมได๎ 
การบริหารงานภายในกลํุมมีความคลํองตัวเนื่องจากสมาชิกจะบริหารงานภายในกลํุมแตํไมํสามารถ
ระดมเงินทุนได๎รวดเร็ว 

2. กลํุมท่ีเป็นทางการ (Formal Group) คือ กลํุมท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไมํวําจะเป็นรูปของสหกรณ๑หรือบริษัทจํากัด รูปแบบการบริหารงานมีความซับซ๎อนมากขึ้นและมีความ
ลําช๎า แตํสามารถระดมเงินทุนได๎รวดเร็ว 
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9.5 โครงสร้างธุรกิจและหลักคิดในการประกอบธุรกิจชุมชน 
ณรงค๑ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา วํองกุล (2545 : 63 - 67) กลําววํา โครงสร๎างธุรกิจ

และหลักคิดในการประกอบธุรกิจชุมชนดังนี้ 
1. โครงสร๎างวําด๎วยทุนแหํงชีวิต หรือทุนโภคทรัพย๑ท่ีให๎ผลผลิตทวีคูณจากการปลูก

พืช เล้ียงสัตว๑แบบการเกษตรผสมผสานวนเกษตร หรือการเกษตรครบวงจร ซึ่งเป็นฐานชีวิตมนุษย๑ท่ี
พึ่งพิงเล้ียงครอบครัวได๎ และเป็นฐานท่ีมาของการสร๎างทุนเงินตรากลํุมออมทรัพย๑ และธนาคารชุมชน
ในรูปแบบอื่นๆ อีกท้ังวงจรทุนแหํงชีวิตตามธรรมชาติยังเกื้อกูลกันเอง ชํวยลดต๎นทุนการผลิตให๎ตํ่าลง
ด๎วย และเป็นปัจจัยการผลิตท่ีนํามาเช่ือมโยงเข๎าด๎วยกัน เป็นชุมชนแบบองค๑รวมท่ีพึ่งตนเองได๎ ชุมชน
ท่ีพึ่งตนเองได๎ไมํจําเป็นต๎องพัฒนาสินค๎าแบบหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ แตํอาศัยเพียงแคํภูมิปัญญาใน
การแปรรูปผลผลิตทางด๎านการเกษตรท่ีสืบทอดจากโบราณ และความรู๎สมัยใหมํในปัจจุบันมา
ผสมผสานก็จะสามารถแปรรูปผลผลิตแบบองค๑รวมนี้จะกลายเป็นความมั่นคงทางอาหารและความ
มั่นคงในชีวิต เพราะสามารถตอบสนองความต๎องการขั้นพื้นฐานของชุมชนได๎หมดส้ิน ดังนั้น คําของ
เงินจะคํอยๆลดความหมายลงในชุมชน 

2. กฎวําด๎วย ลดรายจํายเทํากับเพิ่มรายได๎และเพิ่มทุนในระดับชุมชนเป็นท่ีมุํงสํู
เปูาหมายของการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ๑ของชุมชนเพื่อลดรายจํายจากการซื้อสินค๎าจากภายนอก 
เมื่อไมํมีรายจําย รายได๎แม๎จะน๎อยนิดแตํก็เพิ่มคุณคําในตัวเองมากขึ้น หลักคิดนี้พัฒนาไปสํูการแบํง
งานกันทําในชุมชนเป็นธุรกิจของชุมชน กันเงินในชุมชนไมํให๎ไหลออกสํูภายนอก เทํากับเป็นการส่ังสม
ความมั่งค่ังภายใน และเกิดสภาพคลํองการหมุนเวียนของเงินตราในชุมชนมากขึ้น 

3. กฎวําด๎วย กองทุนธุรกิจชุมชน ท่ีเติบโตจากน๎อยสะสมไปสํูใหญํ จากการให๎
สัจจะออมทรัพย๑ เพื่อต้ังกลํุมออมทรัพย๑สหกรณ๑ร๎านค๎า หรือกองทุนสวัสดิการตํางๆ เพื่อเป็น
หลักประกันชีวิตท่ีมั่นคงแกํสมาชิกในชุมชน และสร๎างระบบการเงินภายในชุมชนให๎ทุกคนได๎ประโยชน๑
รํวมกัน เพื่อกู๎ยืมไปพัฒนาอาชีพหรือเศรษฐกิจของตน 

4. กฎการตลาดเพื่อชุมชน สมาชิกในชุมชนผลิตสินค๎าหลากหลายชนิด สนองความ
ต๎องการของชุมชนเป็นหลัก เหลือเฟือจึงขายสํูตลาดภายนอกทําให๎เส๎นดุลยภาพของราคาท่ีเกิดจาก
ความต๎องการซื้อ (Demand) และความต๎องการขาย (Supply) เคล่ือนไหวน๎อยท่ีสุดหรือคงท่ี ความ
ได๎เปรียบเสียเปรียบจะไมํเกิดขึ้นในชุมชน เงินไมํมีอิทธิพลในชุมชน สินค๎าท่ีเหลือเมื่อขายให๎ภายนอก
จะกลายเป็นมูลคําสะสมทุนให๎สมาชิกและชุมชน 

5. กฎวําด๎วยความหลากหลายทางธรรมชาติท่ีเป็นภูมิปัญญา ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นหลากหลาย และถือเป็นศักยภาพ ท่ีสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับ
ชีวิตประจําวันได๎เป็นอยํางดี เชํน การแปรรูปขนมตํางๆ โดยการหมัก ดอง แชํอิ่ม กวน ฉาบ อบ ทํา
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เป็นสุรา เหลํานี้สามารถสร๎างสินค๎าได๎มากมายให๎แกํชุมชน อันจะนําไปสํูความมั่งค่ังและมั่นคงของ
ชุมชน 

6. โครงสร๎างแรงงานและปัจจัยการผลิตเป็นของชุมชนทําให๎ต๎นทุนการผลิตตํ่ากวํา
บริษัทเอกชนมากมาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการจัดระบบการผลิตของทุนชีวิตได๎หลากหลาย พืชผล
การเกษตรจะคํ้าจุน มิให๎ต๎องมีรายจํายท่ีสูงและสมาชิกชุมชนอยูํได๎ ดังนั้นชุมชนก็สามารถกําหนด
ราคาสินค๎าท่ีสํงออกนอกหมูํบ๎านไปสํูในตลาดทุนนิยมได๎ 

7. กฎวําด๎วยการปฎิสัมพันธ๑แบบแนวนอนทางสังคม โครงสร๎างทางธรรมชาติท่ี
หลากหลายของท๎องถิ่น เชํน การคมนาคมทางน้ําและทางบกท่ีไมํเป็นอุปสรรคกับผ๎ูคนในชนบท 
สามารถเดินทางติดตํอกันได๎ ล๎วนสํงเสริมให๎ผ๎ูคนบริเวณนั้นมีปฏิสัมพันธ๑แบบเครือญาติหรือมีระบบ
พวกพ๎องสูง สร๎างระบบชุมชน/สังคมแบบพึ่งพากันขึ้นมา โดยอาศัยประเพณีวัฒนธรรมแบบมีสํวน
รํวมกันสร๎างบ๎านเรือนลงแขกแบํงกันกินแบํงกันใช๎ มีน้ําใจให๎แกํกัน รวมถึงพิธีกรรมและการละเลํนท่ี
สมาชิกเข๎ามารํวมมือกัน โครงสร๎างชุมชน/สังคมแบบมีสํวนรํวมเป็นพื้นฐานการสร๎างกลํุม สร๎างองค๑กร
ท่ีเข๎มแข็ง บรรดาองค๑กรชุมชนท่ีเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ในชนบท ล๎วนอาศัยปฏิสัมพันธ๑แบบพวกพ๎อง
เครือญาติและวัฒนธรรมท้ังส้ิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎ูนําตามธรรมชาติจะต๎องมีบารมี (ไมํใชํอํานาจ) 
ท่ีมาจากการยอมรับของคนในชุมชน สืบเนื่องจากการเสียสละอุทิศตนผํานการใช๎ชีวิตรํวมในชุมชนมา
นาน ดังนั้น ศักยภาพของชุมชนไทยจึงมีลักษณะท่ีเรียกวํา “ชุมชนแบบองค๑รวม” ท่ีบูรณาการไปสํู
ความยั่งยืนได๎หากนําไปใช๎อยํางถูกต๎องและมีคุณธรรม 

กลําวโดยสรุปคือ ธุรกิจชุมชนเป็นการพัฒนาชุมชนและคาดหวังให๎มีการนํากําไร
บางสํวนจากกิจการ จัดสรรเป็นสวัสดิการให๎กับชุมชนด๎วย การรวมกลํุมของคนในชุมชนและระหวําง
ชุมชนเพื่อคนในชุมชน 

9.6 ประเภทของธุรกิจชุมชน  
สุกัญญา (2546) กลําววํา ธุรกิจชุมชนมีการจัดแบํงออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ธุรกิจการผลิต หมายถึง การผลิตสินค๎า โดยการนําเอาวัสดุหรือสินค๎าบางชนิด

มาแปรสภาพให๎เป็นสินค๎าใหมํรูปแบบใหมํ ธุรกิจชุมชนท่ีดําเนินการทางด๎านการผลิตจะทําการผลิตใน
ครัวเรือน ซึ่งอาศัยวัตถุดิบท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นและอาจจะดําเนินการจําหนํายสินค๎าท่ีผลิตได๎เองหรือ
อาจจะขายสินค๎าให๎พํอค๎าคนกลาง หรือตัวแทนจําหนํายสินค๎าตํอไป 

2. ธุรกิจค๎าปลีก หมายถึง กิจการท่ีทําการขายสินค๎าให๎ถึงมือผ๎ูบริโภค ณ จุดท่ีทํา
การขายสินค๎าท่ีนิยมจําหนํายให๎กับผ๎ูบริโภคได๎แกํ สินค๎าอุปโภค บริโภคทุกชนิด ต้ังแตํของใช๎จําเป็นใน
บ๎าน เชํน ยาสีฟัน สบูํ อาหาร เป็นต๎น เน๎นการรํวมทุนของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อจะจัดหา
สินค๎ามาจําหนํายในบรรดาสมาชิกและผ๎ูท่ีไมํได๎เป็นสมาชิกเพื่อลดคําใช๎จํายจากการท่ีจะต๎องซื้อจาก
พํอค๎าคนกลาง 
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3. ธุรกิจค๎าสํง หมายถึง กิจการท่ีดําเนินการรับซื้อสินค๎าจากผ๎ูผลิตเป็นจํานวนครั้ง
ละมากๆ และสินค๎านั้นมาขายตํอให๎กับพํอค๎าปลีกธุรกิจประเภทนี้อาจจะนับได๎วําเป็นธุรกิจชุมชน
ขนาดใหญํและมีความมั่นคงพอสมควร 

4. ธุรกิจบริการหมายถึง การรวมกลํุมของสมาชิกเพื่อประกอบธุรกิจบริการหรือ
สินค๎าท่ีไมํสามารถจับต๎องได๎ แตํสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผ๎ูรับบริการ ได๎แกํ บริการนวดแผน
ไทยและอบสมุนไพร บริการรักษาโรคด๎วยยาสมุนไพร บริการทํองเท่ียวเชิงอนุ รักษ๑ ท้ังในทาง
วัฒนธรรม และธรรมชาติ เป็นต๎น 

ผ๎ูวิจัยสามารถสรุปได๎วํา ประเภทของธุรกิจชุมชน ประกอบด๎วย ธุรกิจการผลิต คือ
การนําเอาวัสดุ/สินค๎าบางชนิดมาแปรสภาพให๎เป็นสินค๎าใหมํ โดยอาศัยวัตถุดิบท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น ธุรกิจ
ค๎าปลีก มีการขายสินค๎าให๎ถึงมีผ๎ูบริโภค ธุรกิจค๎าสํง มีการรับซื้อสินค๎าและมาขายตํอให๎พํอค๎าปลีก 
ธุรกิจบริการ เป็นสินค๎าท่ีไมํสามารถจับต๎องได๎ แตํสามารถสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผ๎ูรับบริการได๎ 

9.7 ประโยชน์ของธุรกิจชุมชน 
พิทยา วํองกุล (2539) ประโยชน๑ของธุรกิจชุมชน ดังนี้ 
1. การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน มีความมั่นคง

ได๎รับการรับรองตามกฎหมาย 
2. การสํงเสริมความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ

ตรงตามความต๎องการท่ีแท๎จริง 
3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎ มีความพร๎อมท่ีจะพัฒนา

สําหรับการแขํงขันทางการค๎าในอนาคต 
9.8 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน 

สุพรรณี อัศวศิริเลิศ และคณะ (2551) กลําววํา ปัจจัยท่ีมีผลตํอความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน ประกอบด๎วย 10 ปัจจัยสําคัญ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด๎านการเงิน หากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินจากชุมชนได๎เองหรือมีเงิน
ชํวยเหลือดอกเบี้ยตํ่าจะทําให๎โอกาสท่ีธุรกิจจะจัดต้ังและดําเนินการได๎ดี ประสบความสําเร็จนั้นมี
ความเป็นไปได๎สูง ดังนั้นการดําเนินธุรกิจชุมชนจึงควรเริ่มจากกิจการเล็กไปใหญํคํอยๆสะสมเงินทุน
จากชุมชน เพื่อสร๎างความแข็งแกรํงให๎เกิดกับธุรกิจชุมชน 

2. ปัจจัยด๎านความต๎องการและเปูาหมายของธุรกิจชุมชน ซึ่งบางชุมชนอาจทําการ
ผลิตแคํพออยูํพอกิน รูปแบบของกลํุมอาจเป็นเพียงกลํุมเพื่อการผลิต เชํน กลํุมทํานาหรือกลํุมสัตว๑
เล้ียงบางชุมชนอาจมีเปูาหมาย คือ กําไร เพื่อนํากําไรมายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกให๎
ดีขึ้น 
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3. ปัจจัยด๎านการผลิต หากธุรกิจชุมชนมีความได๎เปรียบเชิงทรัพยากรหรือในเชิง
ทักษะซึ่งมีอยูํในท๎องถิ่น ปัจจัยเหลํานี้จะเป็นความได๎เปรียบและสนับสนุนด๎านการผลิตให๎ธุรกิจชุมชน
มีโอกาสประสบความสําเร็จ 

4. ปัจจัยด๎านการตลาดการรู๎ความต๎องการของตลาด 
5. ปัจจัยด๎านการบริหารและการจัดการ ได๎แกํ ระบบงาน เงิน บุคลากรและระบบ

ตลาด 
6. ปัจจัยด๎านผ๎ูนํา เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะความเช่ือคนมากกวําระบบ ดังนั้น

หากผ๎ูนําเป็นท่ีไว๎วางใจของสมาชิก มีวิสัยทัศน๑ มีความสามารถในการเป็นผ๎ูนํา มีความเสียสละ ทําให๎
ธุรกิจชุมชนมีโอกาสประสบความสําเร็จได๎ 

7..ปัจจัยด๎านทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคคลเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎ความสามารถท้ัง
ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวิทยาการใหมํๆ ท้ังนี้จะต๎องเป็นคนท่ีรักงานของชุมชน ชอบงานท๎าทาย              
มีความเสียสละไมํหวังผลตอบแทนมากเกินไป 

8..ปัจจัยด๎านการมีสํวนรํวมของสมาชิก เป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการจัดต้ังธุรกิจ
ชุมชน ถ๎าสมาชิกไมํรํวมมือธุรกิจชุมชนก็จะเกิดขึ้นไมํได๎ โดยสมาชิกควรมี 4 รํวม คือ รํวมคิดรํวม
ตัดสินใจ รํวมทํา รํวมรับผิดชอบ 

9..ปัจจัยด๎านระเบียบข๎อบังคับ สมาชิกจะต๎องเข๎าใจในความแตกตําง ขอบเขตและ
ข๎อจํากัดของกลํุมท่ีจัดต้ังขึ้น หากข๎อจํากัดไมํอยูํบนพื้นฐานหรือความเห็นชอบจากสมาชิ ก การ
ประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จตํ่า 

10..ปัจจัยด๎านปฏิสัมพันธ๑กับภายนอก ธุรกิจชุมชนท่ีจะประสบผลสําเร็จได๎จะต๎อง             
มีความสามารถในการสร๎างความสัมพันธ๑เชิงบวก และหลีกเล่ียงความสัมพันธ๑เชิงลบกับภายนอก 
หมายถึง การมีความคลํองตัวรู๎วําเมื่อใดควรรํวมมือหรือปฏิเสธภายนอก 

จุลศักด์ิ ชาญณรงค๑ (2546).กลําววํา ปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลตํอความสําเร็จหรือ
ล๎มเหลวของการประกอบการธุรกิจขององค๑กรชุมชน มีดังนี้ 

1..ด๎านการผลิต มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ สินค๎าขาดคุณภาพไมํ
ตรงตามมาตรฐาน 

2..ด๎านการตลาด เกิดความไมํสมดุลระหวํางปริมาณสินค๎าท่ีผลิตได๎ กับปริมาณ
ความต๎องการตลาด ไมํมีตลาดรองรับท่ีแนํนอน แหลํงท่ีต้ังของตลาด หรือการกระจายสินค๎ายังจํากัด
ในพื้นท่ี 

3..ด๎านการเงิน เงินทุนและสินเช่ือมีจํากัด ขาดหลักทรัพย๑คํ้าประกันตามวงเงินท่ี
สถาบันการเงินกําหนด 
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4..ระบบบัญชีและการตรวจสอบควบคุมยังไมํได๎มาตรฐาน ขาดความนําเช่ือถือใน
ระบบการเงินและบัญชีขององค๑กร 

5..ขาดแคลนแรงงาน ระดับฝีมือแรงงานคํอนข๎างตํ่า 
6..ด๎านการบริหารจัดการ ผ๎ูนําและทีมบริหารองค๑กรธุรกิจชุมชนขาดความสามารถ

และทักษะในการบริหารจัดการ ท้ังในด๎านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล 
7.. ด๎านการทํางานเป็นกลํุม เนื่องจากธุรกิจขนาดยํอมโดยท่ัวไปเป็นการ

ประกอบการโดยบุคคลหรือเอกชนผ๎ูเป็นเจ๎าของ ในขณะท่ีธุรกิจชุมชนเป็นการดําเนินงานโดยกลํุมหรือ
องค๑กรชุมชน ซึ่งต๎องอาศัยการทํางานเป็นกลํุมเป็นทีม จึงต๎องมีการพัฒนาทักษะการทํางานกลํุม 

8..ขาดการประสานความรํวมมืออยํางแท๎จริง จากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในการ
สนับสนุนให๎คนในชุมชนเกิดการเรียนรู๎และเกิดความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการ 

9..ขาดการมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการรํวมเป็นเจ๎าของและดําเนินกิจกรรม 
10..นโยบายของรัฐยังไมํเอื้ออํานวย ท้ังในด๎านภาษี  สินเช่ือ ตลอดจนระบบ

โครงสร๎างราชการ 
9.9 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ธุรกิจชุมชนแม๎วําจะเป็นเรื่องคํอนข๎างใหมํในงานพัฒนา แตํกําลังได๎รับความสนใจ
จากหนํวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข๎อง ด๎วยตระหนักดีวําภายใต๎สภาวการณ๑เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
การสํงเสริมให๎ชุมชนทําธุรกิจท่ีสอดคล๎องกับเงื่อนไขของตนเอง เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีจําเป็นและ
สําคัญอยํางยิ่ง โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 ได๎มีการ
ระบุแนวทางการทํางานพัฒนาวําเป็นแบบบูรณาการ กลําวคือ การพยายามประสานการพัฒนาทุก
ด๎านเข๎าด๎วยกัน โดยมีเปูาหมายสําคัญคือการพัฒนาคนหรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือคนเป็นศูนย๑กลางของ
การพัฒนา เพื่อให๎นโยบายดังกลําวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต๎องมีโครงการปฏิบัติรองรับการ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีมีเปูาหมายท่ีจะพัฒนาคน และคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น หมายถึง
การพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เน๎นให๎ชุมชนเข๎ามามีบทบาท 
และมีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน พร๎อมกับการพัฒนาด๎านสังคมวัฒนธรรม ส่ิงแวดล๎อม 
และการเมืองการปกครอง โดยกลําวได๎วํา ธุรกิจชุมชน คือ กุญแจสําคัญอีกอันหนึ่ง ท่ีจะสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจชุมชน แตํการท่ีจะบรรลุเปูาหมายได๎นั้นต๎องอาศัยการผนึกกําลังของทุกฝุาย
ทุกระดับ ท้ังภาครัฐ องค๑กรเอกชน ภาคธุรกิจ นักวิชาการองค๑กรประชาชน และส่ือมวลชน เป็นต๎น 
โดยสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของภาคีดังกลําวให๎เกิดการรํวมมือ รํวมปฏิบัติงานด๎วยกัน 
ต้ังแตํการรํวมคิด รํวมเรียนรู๎ และรํวมกันทํางานภายใต๎ความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ไมํเป็น
ปฏิปักษ๑ตํอกัน 
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10. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
คณะผ๎ูวิจัยได๎ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องในประเทศและตํางประเทศอยํางรอบด๎านเพื่อ

ต๎องการสังเคราะห๑งานวิจัยและให๎เห็นภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยแบํงเป็นหมวดหมูํหลักๆ ได๎แกํ การพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการ 
แนวทางการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑, การพัฒนาผลิตภัณฑ๑, ศักยภาพในการลงทุน, เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ 
และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑  

ตารางท่ี 1  สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

ท่ี หัวข้อหลัก ปีที่วิจัย จ านวนเร่ือง 
งานวิจัยในประเทศ 
1. การพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการ 2550 - 2558 13 
2. แนวทางการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑ 2550 - 2556 4 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 2549 - 2556 7 
4. ศักยภาพในการลงทุน 2551 - 2556 4 
5. เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ 2554 - 2558 4 
6. การเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑ 2554 - 2557 9 
7. ความสําเร็จของกลํุมวิสาหกิจชุมชน 2551 - 2557 3 

รวมงานวิจัยในประเทศ 45 
งานวิจัยต่างประเทศ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 2007 - 2010 3 
2. เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ 2008 - 2013 5 
3. การบริโภคผลิตภัณฑ๑ 2004 1 
4. การตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ 1986 - 2014 3 
5. การพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการ 1994 - 2012 3 

รวมงานวิจัยต่างประเทศ 15 
รวม 60 
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10.1 งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยในประเทศ ประกอบด๎วย งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพ

ผ๎ูประกอบการ แนวทางการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ศักยภาพในการลงทุน เศรษฐกิจ
เชิงสร๎างสรรค๑การเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑การบริโภคผลิตภัณฑ๑ รายละเอียดดังนี้ 

1. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
นพเกล๎า ดวงหิรัญภักดี (2550) ศึกษาเรื่อง ศักยภาพการดําเนินการของ

วิสาหกิจชุมชน อําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาศักยภาพใน
การดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน เปรียบเทียบศักยภาพในการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่ีผํานการประเมินศักยภาพในระดับดี ปานกลาง และต๎องปรับปรุง และ
ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นอยูํในปัจจุบันของ
กลํุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา คือ ตัวแทนสมาชิก
กลํุมวิสาหกิจชุมชนท่ีผํานการอนุมัติขึ้นทะเบียนให๎ดําเนินกิจการอยํางถูกต๎อง และผํานการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตัดยอด ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2550 จํานวนกลํุมละ 3 คน ในอําเภอปาย 
จังหวัดแมํฮํองสอน ท้ังหมดจํานวน 46 กลํุม จํานวน 138 ราย เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
คือ แบบสัมภาษณ๑ สถิติท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉล่ีย คําสูงสุด คําตํ่าสุด  สํวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ F-test ทดสอบความแตกตํางระหวํางกลํุม ผลการวิจัยพบวํา สมาชิกกลํุม
วิสาหกิจชุมชนท้ัง 3 ระดับ ไมํมีความแตกตํางทางด๎านเพศ อายุ การศึกษา และสถานภาพการสมรส 
แตํสมาชิกกลํุมวิสาหกิจชุมชนท้ัง 3 ระดับมีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
ทางด๎านรายได๎ตํอเดือนจากการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกภายในกลํุม การศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบการดําเนินงานของกลํุมวิสาหกิจชุมชนผลการวิจัยพบวํา กลํุมวิสาหกิจชุมชนท้ัง 3 ระดับ 
มีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทางด๎านปริมาณเงินทุนหมุนเวียนภายในกลํุม 
และข๎อมูลด๎านศักยภาพในการดําเนินการของกลํุมวิสาหกิจชุมชนพบวํา ไมํมีความแตกตํางกัน
ทางด๎านความตํอเนื่องในการผลิตของกลํุมวิสาหกิจชุมชน จํานวนชนิดสินค๎าและบริการท่ีทางกลํุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตได๎ การผํานเกณฑ๑การรับรองมาตรฐาน ความสม่ําเสมอของคุณภาพสินค๎าบริการ 
ความซ้ํากันของสินค๎าท่ีกลํุมวิสาหกิจชุมชนผลิตได๎กับสินค๎าของกลํุมอื่นในชุมชนเดียวกันหรือชุมชน
ใกล๎เคียง กลํุมเปูาหมายท่ีเป็นแหลํงรับซื้อสินค๎า/บริการ ตลาด และการวางแผนการดําเนินงานของ
กลํุมวิสาหกิจชุมชน ปัญหาของสมาชิกกลํุมวิสาหกิจชุมชนท่ีพบ คือ การขาดความรู๎และเทคโนโลยีท่ี
จะใช๎ในการผลิต การขาดการมีสํวนรํวมของสมาชิกภายในกลํุม ความลําบากในการคมนาคมขนสํง
สินค๎าและบริการ และการขาดตลาดในการรองรับผลผลิตท่ีกลํุมวิสาหกิจชุมชนทําการผลิตได๎ 
ทางด๎านความต๎องการของสมาชิกกลํุมวิสาหกิจชุมชนพบวํา กลํุมวิสาหกิจชุมชนต๎องการการให๎ความรู๎
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เกี่ยวกับการประกอบกิจการ การถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีการผลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ๑
สินค๎าและบริการของกลํุมให๎เป็นที่รู๎จัก และตลาดรองรับสินค๎าและบริการท่ีกลํุมผลิต 

นิยม คําบุญทาและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผ๎ูผลิตผลิตภัณฑ๑ประเภทอาหาร จังหวัดพระ
นครศรี อยุธยา เพื่อการศึกษาสภาพการดําเนินงาน การประเมินผลการดําเนินงานของกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกี่ยวกับบริบทวิสาหกิจชุมชนด๎านปัจจัยนําเข๎า ด๎านกระบวนการด๎านผลการดําเนินงาน และ
ด๎านผลกระทบ อีกท้ังยังมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค การดําเนินงานในด๎านการ
จัดการ ด๎านการผลิต ด๎านการเงิน/บัญชี และด๎านการตลาด รวมท้ังทําการประเมินศักยภาพการ
ดําเนินการวิสาหกิจชุมชนใน 2 สํวน คือ การประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ๑การ
ดําเนินงาน โดยจากการศึกษาบริบทการดําเนินงานพบวํา กลํุมวิสาหกิจชุมชนกํอต้ังขึ้นมาด๎วยการ
รวมตัวกันเองของสมาชิกผลิตภัณฑ๑ท่ีผลิตใช๎วัตถุดิบภายในจังหวัดมากกวําภายในชุมชน เงินทุน
หมุนเวียนได๎มาจากสมาชิกกลํุม สํวนใหญํมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการกลํุม การดําเนินของกลํุม
ได๎รับความชํวยเหลือจากหนํวยงานในท๎องถิ่นไมํมากนัก ในสํวนของหนํวยราชการได๎ให๎ความ
ชํวยเหลือสนับสนุนด๎วยการให๎ความรู๎ เงินทุนและสํงเสริมการตลาด สํวนของด๎านปัจจัยนําเข๎ามีผลตํอ
การดําเนินงานและการสํงเสริมในระดับมาก และเข๎าหลักเกณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชน เงินทุนหมุนเวียน
ท่ีได๎จากสมาชิกในกลํุม แตํท่ีไมํเข๎าเกณฑ๑ก็คือ วัตถุดิบท่ีใช๎สํวนใหญํได๎มาจากในชุมชน ในด๎านของ
กระบวนการมีความเห็นด๎วยในระดับมาก เชํน ความรํวมมือกันของสมาชิก การบริหารจัดการของ
กรรมการมีความเหมาะสมชัดเจน ด๎านผลการดําเนินงานพบวํา กลํุมมีการพัฒนาตํอเนื่อง ผลิตภัณฑ๑มี
ความเป็นเอกลักษณ๑ท่ียอมรับในจังหวัด แตํรายได๎ยังไมํคํอยแนํนอนและไมํพอเพียง สําหรับด๎าน
ผลกระทบ ประเด็นในเรื่องของความสามารถในการพึ่งตนเองยังไมํเข๎าเกณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชน 
เพราะกลํุมยังต๎องการการสนับสนุนจากหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะด๎านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ของกลํุม ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจากท้ังหมด 10 กลํุมท่ีได๎
ทําการศึกษาพบวํา ผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ดี 6 กลํุม สํวนอีก 4 กลํุมมีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑
ปานกลาง 

ทิวา.แก๎วเสริม.(2551).ศึกษาเรื่องปัญหาและความต๎องการการพัฒนาศักยภาพ
ผ๎ูประกอบการผลิตภัณฑ๑ชุมชนและท๎องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาปัญหาและความต๎องการการ
พัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการและผลิตภัณฑ๑ชุมชนและท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ๑ เก็บบันทึกข๎อมูล 
ทําการคิดวิเคราะห๑โดยการใช๎ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย คําเบ่ียงเบนมาตรฐานจากผลการศึกษา ผลการวิจัย 
พบวําผ๎ูประกอบการและผลิตภัณฑ๑ชุมชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 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 จํานวน 30 
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ผลิตภัณฑ๑ ร๎อยละ 26.50 ประเภทของผลิตภัณฑ๑ท่ีนิยมผลิตจะเป็นประเภทอาหาร จํานวน 38 
ผลิตภัณฑ๑ ร๎อยละ 33.60 มีกําลังการผลิตใน 1 ครั้ง น๎อยกวํา1,000 กิโลกรัม ตํอช้ิน/กลํอง/ถุง/ 
จํานวน 85 ผลิตภัณฑ๑ สถานท่ีจําหนํายผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํจะเป็นร๎านค๎าของตนเอง จํานวน 61 
สถานท่ีร๎อยละ 54.00 ในการผลิตมีต๎นทุนการผลิตเฉล่ียตํอเดือนน๎อยกวํา 10,000 บาท จํานวน 50 
ผลิตภัณฑ๑ รายได๎โดยเฉล่ียตํอเดือนประมาณ 1,001 -5,000 บาท จํานวน 29 ร๎อยละ 25.70
ผ๎ูประกอบการสํวนใหญํมีปัญหาในเรื่องทักษะการบริหารจัดการกลํุมอยูํในระดับน๎อยเนื่องจากผ๎ู
ประกอบมีศักยภาพในการจัดการด๎านการบริหารจัดการกลํุมและเครือขํายทําให๎การบริการจัดการ
กลํุมดําเนินไปด๎วยดีไมํประสบปัญหา ปัญหาในเรื่องของการสร๎างและพัฒนาเครือขํายและความ
ต๎องการให๎มีผ๎ูแทนจําหนํายทําการตลาดให๎อยูํในระดับปานกลาง ผ๎ูประกอบการสํวนใหญํสามารถ
ดําเนินการผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ออกมาจําหนํายให๎กับผ๎ูบริโภคโดยประสบปัญหาเพียงเล็กน๎อย
เทํานั้น แตํอยํางไรก็ตามผ๎ูประกอบการยังต๎องการคําแนะนําจากเจ๎าหน๎าท่ีหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ให๎เข๎ามาชํวยในการให๎คําแนะนําแกํผ๎ูประกอบการในเรื่องนี้โดยตรงและผ๎ูประกอบการสํวนใหญํ
ต๎องการการชํวยเหลือจากหนํวยงานทางภาครัฐในเรื่องการออกแบบและสร๎างตราสินค๎าให๎เป็นท่ีรู๎จัก
มากท่ีสุด มีจํานวน 55 คน ร๎อยละ 48.67 รองลงมาคือเรื่องความต๎องการสถานท่ีจําหนํายผลิตภัณฑ๑ 
มีจํานวน 30 คน ร๎อยละ 26.54 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ให๎มีความหลากหลาย มีจํานวน 15 คน 
ร๎อยละ 13.27 การจัดให๎มีการวิจัยและพัฒนาสินค๎าในกลํุม มีจํานวน 11 คน ร๎อยละ 9.73 

น้ําฝน ใจดี (2552) ศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
แขํงขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค๑เพื่อการศึกษาการ
จัดการคุณภาพของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก ความเข๎มแข็งของวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก วิเคราะห๑หากลยุทธ๑การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการแขํงขันท่ีเหมาะสมสําหรับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก โดยใช๎วิธีแบบ
ผสมผสานระหวํางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงปริมาณด๎วยการตอบ
แบบสอบถามจากกลํุมตัวอยําง 106 ราย และทําการสัมภาษณ๑เชิงลึกผ๎ูให๎ข๎อมูลสําคัญ ผลการวิจัย
พบวํา องค๑ประกอบของความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนท่ีสําคัญของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารใน
เขตภาคตะวันออก จัดอยูํใน 4 ด๎าน คือ ด๎านระบบบัญชีและการเงิน ด๎านโครงสร๎างการบริหาร ด๎าน
การตลาด และด๎านกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบไปด๎วยความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนท่ีสําคัญ
จํานวนท้ังส้ิน 11 องค๑ประกอบ ได๎แกํ ท่ีมาของทุน การบริหารจัดการทุน การกําหนดเปูาหมายและ
นโยบาย การมีสํวนรํวมของสมาชิกในการบริหารจัดการกลํุม ความสามารถในการสร๎างเครือขํายการ
เรียนรู๎ การสร๎างความเช่ือมโยงและเครือขํายกับภายนอกกลํุม การพัฒนาผลิตภัณฑ๑และแปรรูปแบบ
บรรจุภัณฑ๑ การสร๎าง รักษา และขยายความสัมพันธ๑กับลูกค๎า การวางแผนการผลิต ความสามารถ
ด๎านการผลิต และการกําหนดขั้นตอนกระบวนการผลิต ความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนเป็นส่ิงสําคัญ
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อยํางมากตํอประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพ ซึ่งหากวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาความเข๎มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนครบท้ัง 4 องค๑ประกอบ จะทําให๎วิสาหกิจชุมชนมีการจัดการคุณภาพตามเกณฑ๑
มาตรฐานสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีดี ท้ังนี้เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในเชิงแขํงขันของวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปอาหารให๎มีศักยภาพมากขึ้น อันจะนําไปสํูการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืนผ๎ูประกอบการควรพัฒนากลยุทธการจัดการคุณภาพ เพื่อสร๎างเอกลักษณ๑อาหารแปรรูปให๎มี
ศักยภาพการผลิตสํูระดับสากล มุํงเน๎นการพัฒนามาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ๑ของ
วิสาหกิจชุมชนท่ีเข๎มแข็งให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน สําหรับ กลยุทธ๑การจัดการคุณภาพ วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออกต๎องปรับเปล่ียนทิศทางการดําเนินกลยุทธการแขํงขันของ
กิจการ จากเดิมท่ีมุํงเน๎นใช๎กลยุทธ๑ความได๎เปรียบจากปัจจัยการผลิตราคาถูกในการแขํงขัน ไปสํูการ
พัฒนากลยุทธ๑ท่ีมุํงเน๎นการแขํงขันในระดับชาติและระดับโลกมากขึ้น นั่นคือการมุํงเน๎นการสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับลูกค๎า โดยการผลักดันให๎ผลิตภัณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพตรงกับความต๎องการ
ของลูกค๎า และมีความปลอดภัยสามารถแขํงขันได๎ โดยกําหนดเกณฑ๑มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ 
การควบคุมคุณภาพการผลิต การควบคุมปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และก าร
พัฒนาผ๎ูผลิตในชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสินค๎าประเภทอาหาร
บางอยํางตํอเนื่อง และปรับปรุงกระบวนการจัดการคุณภาพ โดยการจัดฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถของสมาชิกในกลํุมวิสาหกิจชุมชนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งต๎องอาศัยความรู๎ความเข๎าใจและการ
สํงเสริมผลักดันการดําเนินงาน และความรํวมมือจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องหลากหลายกลํุมในการปรับเปล่ียน
บทบาท เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการเปล่ียนแปลงในวิสาหกิจชุมชนของไทยประกอบด๎วย การ
ปรับบทบาทของภาครัฐ การปรับบทบาทของภาคธุรกิจ และการสํงเสริมการพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจ 

ปราณี ตันประยูร (2554) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผ๎ูประกอบการและ
ความสําเร็จของผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผ๎ูประกอบการ และความสําเร็จของผ๎ูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม เพื่อวิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณลักษณะของผ๎ูประกอบการ 
และเพื่อพยากรณ๑รูปแบบความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบคุณลักษณะของผ๎ูประกอบการท่ีมีผลตํอ
ความสําเร็จของผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม กลํุมตัวอยํางเป็นผ๎ูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 400 ราย ผลการศึกษาพบวํา 
คุณลักษณะท่ีผ๎ูประกอบการให๎ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก 3 อันดับแรกคือ การ
ยึดถือในคุณภาพของสินค๎าหรือบริการ ความซื่อสัตย๑ตํอลูกค๎า และความพึงพอใจของลูกค๎าท่ีมีตํอ
สินค๎าหรือบริการ ตามลําดับ ผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจโดยรวมในระดับ ปานกลาง ผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบ (Factor analysis) ได๎
องค๑ประกอบของคุณลักษณะของผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม จํานวน 14 
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องค๑ประกอบ ดังนี้ 1) ความมุํงมั่นต้ังใจในการเป็นผ๎ูประกอบการ 2) นวัตกรรมและความสามารถด๎าน
การตลาด 3) มนุษยสัมพันธ๑และการติดตํอส่ือสาร 4) การมีเครือขําย 5) คุณภาพของสินค๎าหรือ
บริการ 6) โอกาสทางธุรกิจและการเพิ่มผลผลิต 7) การมองโลกในแงํดี 8) การบริหารจัดการ 9) ภาวะ
ผ๎ูนํา 10) ทักษะและความเช่ียวชาญ 11) ความรับผิดชอบ 12) ระบบงาน 13) สุขภาพ และ 14) 
จริยธรรมทางธุรกิจ สํวนผลการวิเคราะห๑ เพื่อหาสมการพยากรณ๑โดยวิธีสเต็พไวสรีเกรสช่ัน พบวํา
องค๑ประกอบของคุณลักษณะของผ๎ูประกอบการสามารถพยากรณ๑ความสําเร็จของผ๎ูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยรวมได๎ร๎อยละ 55.7 

พรผกา อังกูรสุทธิพันธ๑ (2554) ศึกษาเรื่อง การสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ใน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาถึงการสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ผ๎ูศึกษาใช๎วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยการสังเกต และการสัมภาษณ๑ระดับลึกกับผ๎ูให๎ข๎อมูลหลัก 
จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวํา การสร๎างองค๑การแหํงการเรียนรู๎ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
จากปัจจัยภายในกลํุม ได๎แกํ การมีประธานและท่ีปรึกษากลํุมท่ีมีศักยภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการ 
และการพัฒนากลํุมให๎ประสบความสําเร็จด๎วยการพึ่งพาตนเอง โดยการแลกเปล่ียนความรู๎ซึ่งกันและ
กัน ฝึกปฏิบัติรํวมกัน การสํงเสริมการเรียนรู๎โดยการศึกษาดูงาน และการเข๎ารํวมอบรม สํงผลให๎
สมาชิกภายในกลํุมมีความรู๎เพื่อพัฒนาการทํางานมากขึ้น รวมท้ังการทํางานเป็นทีมเป็นส่ิงท่ีชํวย
ผลักดันให๎งานดําเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และราบรื่น เกิดเป็นองค๑การแหํงการเรียนรู๎อยําง
แท๎จริง นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมมหาสวัสด์ิ มีการสร๎างเครือขํายระหวํางกลํุมเพื่อ
แลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารทางด๎านผลิตภัณฑ๑ การตลาด และสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องของการสร๎าง
รายได๎ให๎กับสมาชิกเพื่อเป็นรายได๎เสริม โดยใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํภายในชุมชนเป็นหลัก 

อุสา สุทธิสาคร (2554) ศึกษาเรื่อง การเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ด๎าน
วิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ๎านรํองกํอ ตําบลโพธิ์ใหญํอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู๎และการจัดการความรู๎ ด๎านวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบ๎าน
รํองกํอ ท่ีนําไปสํูความสําเร็จในการดําเนินงาน และเพื่อรวบรวมองค๑ความรู๎ด๎านกระบวนการเรียนรู๎
และการจัดการความรู๎ด๎านวิสาหกิจชุมชนในการนําไปประยุกต๑ใช๎กับชุมชนอื่น ขอบเขตของการวิจัย 
เป็นการศึกษาในชุมชนหมูํบ๎านรํองกํอ ตําบลโพธิ์ใหญํอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 
125 ครัวเรือน โดยศึกษาในระหวํางเดือน มกราคม- มิถุนายน 2554 วิธีการท่ีใช๎ในการศึกษาเป็นการ
ใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสัมภาษณ๑กลํุม 
และการสังเกตในชุมชน โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูลจากการ
สัมภาษณ๑คณะกรรมการหมูํบ๎านและผ๎ูรู๎ในชุมชน ผ๎ูดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนในชุมชน คนในชุมชนท่ีมี
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รายได๎จากการรับจ๎างในวิสาหกิจชุมชนและการสัมภาษณ๑ผ๎ูใช๎สินค๎าในชุมชน จํานวนรวมท้ังส้ิน 25 คน 
ผลการวิจัยพบวํา ชุมชนบ๎านรํองกํอมีกระบวนการเรียนรู๎ และการจัดการความรู๎ท่ีทําให๎วิสาหกิจ
ชุมชนประสบความสําเร็จดังนี้ 1) ผ๎ูนําชุมชนมีการเรียนรู๎จากประสบการณ๑ (experiential learning) 
และใช๎ความรู๎ ฝังลึก (tacit knowledge) ท่ีมีอยูํผสมผสานกัน เป็นจุดเริ่มต๎นนําไปสํูการทําวิสาหกิจ
ชุมชน 2) มีกระบวนการเรียนรู๎ กลํุม (collective learning) ของคนในชุมชน โดยการปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อการตัดสินใจและไตรํตรองรํวมกันในการทําวิสาหกิจ 3) ชุมชนมีการ
จัดการความรู๎ ด๎วยการแสวงหาความรู๎ ยกระดับและพัฒนาความรู๎เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ ให๎มีคุณภาพ 
โดยมีรูปแบบการจัดการความรู๎ หลายรูปแบบ อาทิ การศึกษาดูงาน การจ๎างผ๎ูมีความรู๎มาสอน การ
ทดลอง และการสอบถามคุณภาพผลิตภัณฑ๑จากผ๎ูนําสินค๎าไปใช๎ เป็นต๎น 4) ชุมชนมีกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง (learning by practice) 5) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู๎และการ
จัดการความรู๎ท่ีวางอยูํบนรากฐานของการคิดแบบผ๎ูประกอบการผสมผสานกับแนวคิดแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดแบบผ๎ูประกอบการ ได๎แกํ การมีนวัตกรรม กล๎าตัดสินใจ กล๎าเส่ียง มีความมุํงมั่น ทํา
ให๎ชุมชนสามารถขับเคล่ือนวิสาหกิจชุมชนได๎อยํางประสบความสําเร็จ สํวนแนวคิดแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให๎ชุมชนให๎ความสําคัญกับวิถีชีวิตของชุมชน มีความเอื้ออาทรตํอกันไมํใช๎ตัวเงินเป็นเรื่อง
ใหญํ หรือหวังกําไรมากกวําความอยูํดีมีสุข และความชํวยเหลือกันของคนในชุมชน งานวิจัยยังพบวํา
ชุมชนมีทุนทางสังคม เป็นปัจจัยสําคัญท่ีเอื้อตํอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ได๎แกํความรู๎เดิมท่ีมีอยูํ
ในชุมชน ความสามัคคี ความซื่อสัตย๑ ไว๎วางใจกัน ของคนในชุมชน ผ๎ูนําชุมชนมีวิสัยทัศน๑มีทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นผ๎ูรู๎ ผ๎ูท่ีเป็นแบบอยํางด๎านความซื่อสัตย๑ความเสียสละในชุมชน ทําให๎งานของชุมชน
เดินหน๎าตํอไปได๎อยํางประสบความสําเร็จ 

สิทธิชัย ธรรมเสนํห๑ (2555) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผ๎ูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมประเภทกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรีกับขีดความสามารถอันพึง
ประสงค๑ของผ๎ูรับบริการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมรรถนะ หรือขีดความสามารถท่ีมี
อยูํจริง และขีดความสามารถท่ีพึงประสงค๑ของผ๎ูประกอบการกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรี 
อันเป็นท่ีพึงประสงค๑ของผ๎ูรับบริการ การกําหนดตัวแปร โดยการให๎ตัวแปรต๎น เป็นคุณลักษณะสํวน
บุคคลของผ๎ูประกอบการ และตัวแปรตาม เป็นขีดความสามารถของผ๎ูประกอบการ ประชากรท่ีใช๎ใน
การศึกษามี 2 กลํุม คือ ผ๎ูประกอบการสถานบริการสปาในจังหวัดชลบุรี จํานวน 12 คน และลูกค๎า
ของสถานประกอบการสปาจํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลจะเป็นแบบสอบถามขีด
ความสามารถท่ีให๎ ผ๎ูประกอบการประเมินตัวเอง และขีดความสามารถท่ีพึงประสงค๑จะใช๎
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวความคิดเห็นของลูกค๎าตํอขีดความสามารถของผ๎ูประกอบการสถาน
บริการสปา การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎สถิติ คําเฉล่ีย คําร๎อยละ และคําเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
บรรยายข๎อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและสรุปเป็นภาพรวมของขีดความสามารถท่ีพึงประสงค๑
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ของผ๎ูประกอบสถานบริการสปาในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นท่ีพึงประสงค๑ของผ๎ูรับบริการ  ผลการศึกษา
พบวํา ผ๎ูประกอบการเพศหญิงมีขีดความสามารถมากกวําเพศชายเล็กน๎อย โดยสํวนใหญํ
ผ๎ูประกอบการท่ีมีอายุระหวําง 51-60 ปี มีขีดความสามารถมากท่ีสุด ผ๎ูมีประสบการณ๑ในธุรกิจสปาตํ่า
กวํา 1 ปี มีขีดความสามารถมากท่ีสุด และผ๎ูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นมีขีดความสามารถ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาขีดความสามารถหลักรายด๎าน พบวํา ผ๎ูประกอบการมีความรู๎เกี่ยวกับการ
จัดการความสะอาด การใช๎เครื่องมือและผลิตภัณฑ๑ มีจรรยาบรรณในอาชีพ และทักษะการบริการเป็น
อยํางดี ลูกค๎าประทับใจในคุณสมบัติด๎านทักษะการบริการมากท่ีสุด และลูกค๎าประทับใจคุณสมบัติ
ด๎านความซื่อสัตย๑ตํอลูกน๎อยท่ีสุด ขีดความสามารถท่ัวไปรายด๎าน พบวํา ผ๎ูประกอบการมี
ความสามารถในการจัดการ ความสามารถในการฝึกอบรมพนักงานเป็นอยํางดี แตํยังขาด
ความสามารถด๎านการตลาด การส่ือสาร การใช๎คอมพิวเตอร๑ และการสร๎างเครือขําย ในภาพรวมแล๎ว 
สมรรถนะ หรือขีดความสามารถของผ๎ูประกอบการมีความใกล๎เคียงกับขีดความสามารถท่ีพึงประสงค๑
จากความคิดเห็นของลูกค๎าข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาการประกอบธุรกิจสปานั้น นอกจากการ
บริการจะต๎องดี ยังต๎องคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการบริการ จากการศึกษาพบวํา
ลูกค๎าคํานึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยมาก ดังนั้น จึงเป็นส่ิงอ๎างอิงท่ีดีในการปรับปรุงกิจการ
ของผ๎ูประกอบการและสปาเป็นธุรกิจท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมของผ๎ูบริโภค จากกระแสการรักสุขภาพมากขึ้น
ของประชาชน แตํในอนาคตอาจจะมีธุรกิจบางอยํางท่ีจะมาตอบสนองความต๎องการรักสุขภาพของ
ประชาชนแทนธุรกิจสปาได๎ ดังนั้น ส่ิงท่ีจะเพิ่มอํานาจในการแขํงขันให๎กับกิจการ สปาในอนาคตคือ 
การปรับตัวให๎ทันสมัย เชํน การคิดค๎นรูปแบบการให๎บริการใหมํๆ การคิดค๎นผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑ท่ีทําจากสมุนไพร ผ๎ูประกอบการควรมีความรู๎ด๎านสมุนไพรเป็นอยํางดี มีการ
จัดการด๎านผลิตภัณฑ๑สมุนไพร มีระบบการคัดเลือกผลิตภัณฑ๑กํอนําไปบริการแกํลูกค๎า เป็นการสร๎าง
คุณภาพชองการบริการ เพื่อทําให๎กิจการมีความมั่นคงอยํางยั่งยืน 

 พนิดา สัตโยภาส,.บุญชนิต.วิงวอน และบุญฑวรรณ วิงวอน (2555) ศึกษา
เรื่อง ศักยภาพผ๎ูประกอบการและนวัตกรรมองค๑การท่ีมีอิทธิพลตํอความสามารถในการแขํงขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในเขตภาคเหนือตอนบน การวิจัยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นด๎านศักยภาพผ๎ูประกอบการ นวัตกรรมองค๑การและความสามารถในการแขํงขัน 
ตลอดจนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอความสามารถทางการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมเป็น
การวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรคือผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในเขตจังหวัด
ลําปางลําพูน เชียงใหมํจํานวน 268 รายสํุมตัวอยํางแบบงําย สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาคําร๎อยละ 
คําเฉล่ีย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห๑ด๎วยสมการโครงสร๎าง  ผลการวิจัย พบวํา 
ผ๎ูประกอบการท้ังสามจังหวัด สํวนเป็นเพศชายและหญิงใกล๎เคียงกัน อายุเฉล่ียประมาณ 30-45 ปีมาก
ท่ีสุดสถานภาพสํวนใหญํสมรส การศึกษาสํวนใหญํในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ธุรกิจบริการมากท่ีสุด 
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เวลาในการดําเนินธุรกิจ10-15 ปีเงินลงทุนสํวนใหญํเป็นเงินสํวนของผ๎ูเป็นเจ๎าของและกู๎จากสถาบัน
การเงินมากท่ีสุด ดําเนินธุรกิจในระดับคงท่ีความคิดเห็นด๎านศักยภาพผ๎ูประกอบการระดับมากท่ีสุด 
ด๎านนวัตกรรมองค๑การระดับปานกลาง และด๎านความสามารถทางการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมระดับมาก ผลสมการโครงสร๎างพบวําศักยภาพผ๎ูประกอบการและนวัตกรรมองค๑การมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ๎อมตํอความสามารถทางการแขํงขัน รองลงมาศักยภาพผ๎ูประกอบการมี
อิทธิพลทางตรงตํอความสามารถทางการแขํงขัน ลําดับสุดท๎ายนวัตกรรมองค๑การมีอิทธิพลท้ังทางตรง
ตํอความสามารถทางการแขํงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

ทิชากร เกษรบัวและ อรวิริยา นามสวัสด์ิ .(2556).ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพกลํุมสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑สํูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม กรณีศึกษา กลํุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล๎วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการ 2) 
พัฒนาชํองทางการทําการตลาด และ 3).พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ๑ของกลํุมวิสาหกิจชุมชนแปรรู
อาหารจากกล๎วย เพื่อให๎กลํุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล๎วยสามารถเข๎าสํูวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมได๎ การวิจัยครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใช๎ประชากร 
2 กลํุม ประกอบด๎วย 1) กลํุมผ๎ูประกอบการ จํานวน 17 คน 2).กลํุมตัวแทนจําหนําย 10 คน.และ
กลํุมตัวอยําง.1.กลํุม ได๎แกํ กลํุมผ๎ูบริโภคผลิตภัณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล๎วย 
จํานวน 385 คน โดยการสํุมตัวอยํางแบบไมํทราบประชากร เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวํา.1).ด๎านการบริหารจัดการ พบวํา กลํุมมีการกําหนดวัตถุประสงค๑และ
นโยบายในการทํางาน มีการแบํงหน๎าท่ีกันทํางาน มีการลงบัญชีรายรับ-รายจําย มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานเป็นรายปี รวมท้ังมีการจํายเงินปันผลให๎แกํสมาชิกทุกส้ินปี โดยการเข๎าเป็นสมาชิกของกลํุม
ไมํมีการกําหนดคุณสมบัติแนํนอนของสมาชิก สมาชิกสามารถเข๎า-ออกกลํุมได๎ตลอดเวลา 2).ด๎านการ
ชํองทางการจัดจําหนําย พบวํา ผลิตภัณฑ๑ของกลํุมฯ ไมํมีปัญหาในด๎านการจําหนําย แตํมีปัญหาหลัก
อยูํ 2 ประการคือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ของกลํุมมีคํูแขํงขันเป็นจํานวนมาก และยังขาดในเรื่องรายละเอียดท่ี
สําคัญในบรรจุภัณฑ๑ ทางผ๎ูวิจัยจึงได๎ทําการออกแบบผลิตภัณฑ๑เพื่อสร๎างความแตกตํางให๎กับสินค๎าเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขํงขันในตลาด นอกจากนี้ยังได๎มีการเสนอแนะให๎ผ๎ูประกอบการเปล่ียนจากการ
ทําตลาดเชิงรับ เป็นการผลิตตามคําส่ังซื้อ เนื่องจากสินค๎าของกลํุมฯ มีความคลํองตัวในการจําหนําย 
ดังนั้นถ๎าเปล่ียนมาเป็นผลิตตามคําส่ังซื้อจะทําให๎ลดความเส่ียงในเรื่องการทําตลาดลงได๎ 3).ด๎านบรรจุ
ภัณฑ๑.พบวํา ผ๎ูบริโภคไมํมีปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ๑แบบเดิม ผ๎ูบริโภคให๎ความสําคัญตํอความ
ปลอดภัยในการรับประทานเพียงอยํางเดียว สําหรับกลํุมวิสาหกิจชุมชน ต๎องการท่ีจะปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ๑ใหมํเนื่องจากบรรจุภัณฑ๑แบบเดิมไมํแสดงความเป็นเอกลักษณ๑ของกลํุม ผ๎ูวิจัยจึงได๎จัดทํารูปแบบ
บรรจุภัณฑ๑เป็นต๎นแบบจํานวน 6 แบบ และนําแบบดังกลําวไปสอบถามยังสมาชิกในกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชน จึงได๎แบบบรรจุภัณฑ๑ท่ีมีการพัฒนาท่ีดีท่ีสุดจํานวน 1 แบบ 
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วรางคณา อดิศรประเสริฐ.(2557).แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาด
สําหรับผ๎ูประกอบการสตรีในชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดยํอมผลิตภัณฑ๑กระดาษสา.การวิจัยเรื่อง
นี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของผ๎ูบริโภคท่ีมีตํอผลิตภัณฑ๑กระดาษสา พฤติกรรม และแนวโน๎ม
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ๑กระดาษสาของผ๎ูบริโภค รวมท้ังศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานด๎าน
การตลาดในปัจจุบันของผ๎ูประกอบการสตรีวิสาหกิจขนาดยํอมผลิตภัณฑ๑กระดาษสา เพื่อนําข๎อมูลท่ี
ได๎ไปกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ๑กระดาษสาให๎กับผ๎ูประกอบการ
สตรีฯ กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยนี้แบํงเป็น 2 กลํุม คือ ผ๎ูบริโภคท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ๑กระดาษสา 
จํานวน 400 คน และ ผ๎ูประกอบการสตรีในชุมชนอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํท่ีประกอบ
วิสาหกิจขนาดยํอมผลิตภัณฑ๑กระดาษสา จํานวน 15 ราย ผลการวิจัย พบวํา วิสาหกิจของ
ผ๎ูประกอบการธุรกิจกระดาษสาสํวนใหญํเริ่มมาจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยใช๎เงินทุนสํวนตัว
ในการดําเนินธุรกิจ และการประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑กระดาษสาถือวําเป็นอาชีพหลักของ
ผ๎ูประกอบการในชุมชน ในการดําเนินการผลิตมีท้ังการใช๎คนงานประจํา และจ๎างเป็นรายช้ิน ปัญหา
และอุปสรรคในการทําตลาดคือผลิตภัณฑ๑กระดาษสาของผ๎ูประกอบการแตํละรายมีลักษณะท่ี
คล๎ายคลึงกัน ไมํมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ๑ และไมํมีตราสินค๎าเป็นของตนเอง นอกจากนั้น
ผลิตภัณฑ๑กระดาษสาถือเป็นสินค๎าหัตถกรรม เป็นงานฝีมือ จึงเป็นการยากท่ีจะควบคุมมาตรฐานใน
การผลิตแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ๑กระดาษสาด๎านผลิตภัณฑ๑ ควรเน๎น
การพัฒนารูปแบบ ลวดลายให๎มีเอกลักษณ๑ และท่ีสําคัญควรจะมุํงเน๎นการสร๎างตราสินค๎า ดังนั้น
ผ๎ูประกอบการจึงควรคํานึงถึงความต๎องการของผ๎ูบริโภค โดยผลิตผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นท่ีนิยมให๎มีความ
แปลกใหมํ โดยอาจจะเน๎นถึงความหลากหลายของสีสันรวมท้ังลวดลาย และรูปแบบ ในขณะเดียวกัน
ก็ต๎องเน๎นการนําไปใช๎งานได๎จริงตามความต๎องการด๎วย อาจจะมีการนําวัสดุจากธรรมชาติ เชํนใบไม๎ 
กลีบดอกไม๎ มาชํวยในการตกแตํง และเพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํผ๎ูบริโภค ผ๎ูประกอบการควรเน๎นการ
ตอกย้ําถึงคุณภาพของปอสา ซึ่งถือวําเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวํามีคุณสมบัติท่ีเบา เหนียว และฉีก
ขาดยาก นอกจากนี้ควรจะมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให๎มีมาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบความ
เรียบร๎อยของผลิตภัณฑ๑ท่ีพร๎อมนําลงบรรจุภัณฑ๑และนําไปจําหนํายตํอไป 

สุธีรา อะทะวงษา (2557) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของการเป็นผ๎ูประกอบการ 
และลักษณะของสถานประกอบการท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยํอม
ของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ๑โครงสร๎างเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ
ของการเป็นผ๎ูประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการท่ีสํงผลตํอการเจริญเติบโตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในประเทศไทยดําเนินการเก็บแบบสอบถามกับตัวอยํ าง
ผ๎ูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมจํานวน 752 ราย วิเคราะห๑ตัวแบบสมการโครงสร๎าง
โดยใช๎โปรแกรม LISREL Version 8.72 ผลการวิจัยพบวํา ตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกตํอตัวแปร
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ผลกลําวคือ คุณลักษณะของการเป็นผ๎ูประกอบการมีอิทธิพลทางตรงตํอลักษณะของสถาน
ประกอบการ และมีอิทธิพลทางอ๎อมตํอการเจริญเติบโตผํานลักษณะของสถานประกอบการ 
นอกจากนั้นยังพบวําลักษณะของสถานประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงตํอการเจริญเติบโตโดยมี
ลักษณะของสถานประกอบการท่ีสําคัญ ได๎แกํ องค๑การมีการทํางานเชิงรุก กลยุทธ๑การตลาด และ
นวัตกรรมองค๑การ แสดงให๎เห็นวํายิ่งผ๎ูประกอบการมีคุณลักษณะของการเป็นผ๎ูประกอบการมากขึ้น
เทําใดยํอมสํงผลให๎การทํางานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กํอให๎เกิดการพัฒนาผล
ประกอบการและความเจริญเติบโตในท่ีสุด 

สุนิษา กล่ินขจร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลํุม
ผลิตภัณฑ๑ลูกประคบสมุนไพรบ๎านเขานาใน ตําบลต๎นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฏร๑ธานี  มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาบริบทชุมชนและกลํุมวิสาหกิจชุมชนกลํุมผลิตภัณฑ๑ลูกประคบสมุนไพร ศึกษา
ปัญหาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลํุมผลิตภัณฑ๑ลูกประคบสมุนไพร และค๎นหายุทธศาสตร๑การ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบวํา บริบทชุมชนและกลํุมลูกประคบสมุนไพร กํอต้ังขึ้น
ในปี  2543 ปัจจุบันมีสมาชิก 58 คน หลักเกณฑ๑การรับสมาชิกเป็น การเปิดรับสมัครสมาชิกเปิดปีละ
ครั้ง การบริหารกลํุม มีการประชุมปีละ 3 ครั้ง การประชาสัมพันธ๑กลํุมเข๎ารํวมสัมมนากับหนํวย
ราชการ รํวมกิจกรรมวันสตรีสากล สํงผลิตภัณฑ๑ประกวดและจําหนํายในงานเทศกาลตําง ๆในระดับ
อําเภอ จังหวัด และนําผลิตภัณฑ๑ไปสาธิตตามเทศกาลหรือหนํวยงานท่ีขอมาการสนับสนุนจาก
หนํวยงานตําง ๆ เงิน SML ของหมูํบ๎าน ได๎รับการสนับสนุนเงินกู๎ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยี ตําบลต๎นยวน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการ
เกษตรกรรม  ปัญหาการดําเนินงานของกลํุมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร สมาชิกมาประชุมไมํตรงตํอเวลา
และ ไมํพร๎อมเพรียงกัน บางครั้งก็ขาดการประชุม เนื่องจากต๎องประกอบอาชีพประจําวัน วัตถุดิบมีไมํ
เพียงพอในการผลิต ทําให๎ให๎การผลิตลูกประคบไมํเพียงพอตํอความต๎องการของตลาด และสมุนไพร
อยูํไกลจากแหลํงผลิต ขาดเครื่องมือในการผลิตท่ีทันสมัย การแปรรูปไมํผํานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑
ชุมชน (มผช.) และไมํผํานการอาหารและยา (อย.) ขาดการดูแลชํวยเหลือจากภาครัฐและไมํตํอเนื่อง 
ขาดงบประมาณ และยุทธศาสตร๑การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลํุมผลิตภัณฑ๑ลูกประคบ
สมุนไพร พบวํา ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงรุก ขยายตลาดในผลิตภัณฑ๑เดิม ขยายตลาดในผลิตภัณฑ๑ใหมํ 
บริหารจัดการรวบรวมวัตถุดิบในชุมชน บริหารจัดการหาชํองทางจําหนํายผลิตภัณฑ๑ ขอรับการ
สนับสนุนจากหนํวยงานในการประสานงานกับกลํุมอื่น ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงแก๎ไข เช่ือมโยง
เครือขํายการผลิต สํงเสริมชุมชนให๎มีการปลูกสมุนไพรมากขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงปูองกัน พัฒนา
คุณภาพการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลโรงงาน ประเด็นยุทธศาสตร๑เชิงวิกฤตเพิ่ม
เครื่องจักรท่ีทันสมัย การสํงเสริมการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ๑ 
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2. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
อิราวัฒน๑ ชมระกา และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการ

เครือขํายการตลาดผลิตภัณฑ๑ชุมชน โดยการรํวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ และองค๑กร
ท๎องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ๑ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาสภาพตลาด สภาพปัญหา การประสานงานความ
รํวมมือในการรวมกลํุมกันดําเนินธุรกิจระหวํางกลํุมวิสาหกิจุชมชน ผ๎ูรํวมค๎า และหนํวยงานราชการท่ี
เกี่ยวข๎องกับกลํุมผลิตภัณฑ๑ชุมชน และเพื่อแสวงหารูปแบบการจัดการเครือขํายการตลาดผลิตภัณฑ๑
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ๑ ผลการวิจัยพบวํา สถานภาพ ศักยภาพของกลํุมผลิตภัณฑ๑ชุมชนโดยรวมกลํุม
ตัวอยํางมีการประสานความรํวมมือระหวํางกลํุมเครือขํายผลิตภัณฑ๑ชุมชน และระหวํางกลํุม
ผ๎ูประกอบการร๎านค๎า รวมไปถึงนายหน๎า ตัวแทนจําหนํายอยํางท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังในภาคเหนือ 
และภาคตํางๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานทางราชการท่ี
เกี่ยวข๎อง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเป็นอยํางดี  ท้ังนี้รูปแบบการจัดการเครือขํายการตลาดผลิตภัณฑ๑
ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ๑ เป็นไปในลักษณะของการประสานความรํวมมือทางการตลาด การจัดแสดง
สินค๎า การออกร๎านจําหนํายสินค๎า รวมไปถึงการแจ๎งขําวสารทางการตลาดให๎กับกลํุมเครือขํายได๎
ทราบอยํางท่ัวถึง สภาพปัญหาและความต๎องการโดยภาพรวมของกลํุมผลิตภัณฑ๑ชุมชนท่ีคล๎ายๆกัน 
คือ การขาดผ๎ูสืบทอดภูมิปัญญา สมาชิกของกลํุมสํวนใหญํเป็นกลํุมผ๎ูสูงอายุ ขาดแนวคิดในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และต๎องการขยายตลาดและชํองทางสํูตลาดตํางประเทศ รูปแบบการ
จัดการเครือขํายผลิตภัณฑ๑ชุมชนเดิมกลํุมผลิตภัณฑ๑ชุมชนมีการเช่ือมโยงเครือขํายอยูํบ๎างแล๎ว แตํยังไมํ
ขยายวงกว๎างมากนัก หลังจากมีการศึกษาวิจัยพบวํา เครือขํายการตลาดได๎ขยายวงกว๎างขึ้น โดยได๎มี
การนําองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการมาประยุกต๑ใช๎กับการจัดการเครือขําย การตลาดทําให๎เกิดการ
พัฒนาจากเดิม ได๎แกํ การพัฒนาความรู๎ด๎านการตลาด ระบบการแจ๎งข๎อมูลขํายสารการตลาด การ
ประสานความรํวมมือระหวํางกัน และกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องมีเพิ่มมากขึ้น โดยการอาศัยเป็นเวทีใน
การแลกเปล่ียนประสบการณ๑ การปรึกษาหารือระหวํางกัน และรํวมกับองค๑กรเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของเครือขําย ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลําวสํงผลให๎กลํุมและเครือขํายได๎รับการพัฒนาเกือบทุกด๎าน 
ยอดขายสูงขึ้น และมีกําไรมากขึ้นกวําการดําเนินงานในรอบปีท่ีผํานมา 

วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล (2551) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการถํายทอดความรู๎เพื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎ทางการตลาดของกลํุมผลิตภัณฑ๑ชุมชน ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการถํายทอด
ความรู๎ท่ีชํวยให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนรู๎เรื่องการตลาดได๎ดี คือ รูปแบบการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรมท่ี
จะชํวยเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี คือ การศึกษาดูงาน และการแลกเปล่ียนเรียนรู๎จากกลํุม
ผลิตภัณฑ๑ชุมชน สถานท่ีในการเรียนรู๎ที่เหมาะสมตํอการเรียนรู๎ของกลํุมผลิตภัณฑ๑ชุมชน คือ ในชุมชน 
เพราะเป็นสถานท่ีท่ีผ๎ูเรียนมีความสะดวก สํวนชํวงเวลาท่ีต๎องการในการเรียนรู๎ คือ ฤดูกาลนอกเหนือ
ฤดูกาลทํานา การฝึกอบรมควรมีการติดตามผลอยํางตํอเนื่องโดยจัดพี่เล้ียงท่ีให๎คําปรึกษาประจํากลํุม 
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ควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมท่ีอํานงํายเข๎าใจงํายท่ีสามารถนํามาอํานทําความเข๎าใจได๎ด๎วย
ตนเองในภายหลัง ไมํควรให๎ผ๎ูเรียนใช๎การเขียนและการอํานมากเกินไป  

จักรพล ต้ังสุทธิธรรม (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดต้ัง
และบทบาทของ ศูนย๑เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัด
เชียงใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห๑ความเป็นไปได๎ในการจัดต้ังศูนย๑เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
ในเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมํ  จังหวัดเชียงใหมํ 2) เพื่อศึกษาบทบาทของศูนย๑
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ในเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา 
เทศบาลตําบลสุเทพมีความพร๎อมในการจัดต้ังศูนย๑ฯ เนื่องจากเป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมี
ความเข๎มแข็ง มีบุคลากรท่ีมีความรู๎ความสามารถ และใกล๎ชิดกับคนในชุมชน ด๎านพื้นท่ีในการจัดต้ัง
ศูนย๑ฯ ควรเป็นพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ ซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวก ในสํวนของ
งบประมาณท่ีจะใช๎ในการดําเนินงานของศูนย๑ฯ ควรจะได๎รับการจัดสรรจากงบประมาณของรัฐบาล 
งบประมาณจากเงินรายได๎ของเทศบาลตําบลสุเทพ และขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในการ
ดําเนินงานของศูนย๑ฯ ควรให๎เทศบาลตําบลสุเทพเป็นผ๎ูรับผิดชอบหลัก โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแล
ในลักษณะของภาคีเครือขําย เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ท้ังภาคเอกชน ภาครัฐ กลํุมผ๎ูนํา
ชุมชน ตัวแทนผ๎ูประกอบการ กลํุมอาชีพ ประชาชน รวมถึงพระสงฆ๑ในพื้นท่ี และมีภารกิจท่ีสําคัญ คือ 
การเป็นศูนย๑ประสานงานหรือศูนย๑ประชาสัมพันธ๑ให๎ข๎อมูลตํางๆ แกํผ๎ูเกี่ยวข๎องหรือผ๎ูรับบริการของ
ศูนย๑ฯ ได๎แกํ ผ๎ูประกอบการ องค๑กรภาคธุรกิจตํางๆ หนํวยงานภาครัฐ องค๑กรภาคการศึกษา และ
ประชาชนท่ีสนใจด๎านเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ สําหรับบทบาทของศูนย๑ฯ ท่ีสําคัญ ได๎แกํ สํงเสริมให๎มีการ
นําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีมีอยูํมาสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํสินค๎าหรือบริการ จัดกิจกรรม
สํงเสริมการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการพัฒนาสินค๎าหรือบริการ เป็นศูนย๑ประสานงานเครือขํายท่ี
ดําเนินงานด๎านเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ให๎เกิดการบูรณาการรํวมกัน บํมเพาะหรือสํงเสริมอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค๑ และบูรณาการทุกภาคสํวนในเขตพื้นท่ีของเทศบาลตําบลสุเทพให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจท่ี
จะสร๎างชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง และสร๎างประโยชน๑ให๎เกิดข้ึนได๎ในเชิงสร๎างสรรค๑ 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน๑ (2556) ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลํุมทะเลสาบสงขลา โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) 
เพื่อศึกษาสภาวการณ๑ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลํุมทะเลสาบงขลา 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลํุมทะเลสาบสงขลา 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลํุมทะเลสาบสงขลา  ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยด๎านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เอื้ออํานวยตํอผ๎ูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยทางการเทคโนโลยี ปัจจัยทาง
นิเวศวิทยา เป็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคตํอการดําเนินงาน ในด๎านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ ปัญหาด๎านการตลาด ด๎านบัญชีและการเงิน ด๎านการผลิต ด๎านการใช๎
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑ และด๎านต๎นทุนการผลิต โดยแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ท้ังในด๎านการให๎ความรู๎ การพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ การ
สนับสนุนด๎านการตลาด และการกําหนดระเบียบตํางๆเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สุชีรา ปล่ังประเสริฐ (2549) ศึกษาเรื่อง ขีดความสามารถและแนวทางการ

พัฒนา การตลาดของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร ใน 4 จังหวัดของ
พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปทางการ
ตลาดของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ในปัจจุบัน (ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร) ในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและกลยุทธ๑ การตลาดในปัจจุบัน 2) เพื่อ
ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผ๎ูบริโภค ท่ีได๎รับจากการใช๎สินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ 
(ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร) ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของสินค๎าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ (ประเภทผลิตภัณฑ๑สมุนไพร) ในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ผลการวิจัยพบวํา ผ๎ูบริโภคสํวนใหญํมีความต๎องการท่ีจะใช๎ผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรจํานวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.5 และไมํต๎องการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร จํานวน 79 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 39.5 ของกลํุมตัวอยํางท่ีทําการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลพบวํา ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของกลํุมผ๎ูผลิตด๎านเศรษฐกิจ มีปัญหาในด๎านการไมํสามารถเพิ่มปริมาณ
สินค๎าให๎มากขึ้นได๎เนื่องจากมีข๎อจํากัดด๎านงบประมาณ ผ๎ูบริโภคมีความต๎องการบรรจุภัณฑ๑ท่ีมีรูปแบบ
ท่ีสวยงาม 

วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2552) ศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ๑ของตกแตํง
บ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ออกแบบตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ เพื่อเป็นการ
พัฒนารูปแบบลวดลายของตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ ให๎ผ๎ูผลิตได๎นํารูปแบบไปประยุกต๑ใช๎ให๎
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑ของตน และเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎กับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของ
ตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ในรูปแบบใหมํ  ผลการวิจัยพบวํา ความต๎องการด๎านรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ๑ของตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ ผ๎ูผลิตและผ๎ูสนใจสินค๎าต๎องการให๎ใช๎กระดาษเหลือใช๎เป็น
วัสดุหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ของตกแตํงบ๎าน การออกแบบลวดลายตกแตํงของตกแตํงบ๎าน 
ประเภทรูปภาพ ควรเป็นดอกไม๎ กรอบรูปควรเป็นลายดอกไม๎ ผลการประเมินความพึงพอใจตํอ
ผลงานผลิตภัณฑ๑ของตกแตํงบ๎านจากวัสดุเหลือใช๎ท่ีผ๎ูวิจัยออกแบบได๎แกํ รูปภาพ กรอบรูป กลํองใสํ
กระดาษชําระ และกลํองอเนกประสงค๑ พบวําผ๎ูผลิตมีความพึงพอใจในระดับมาก ผ๎ูสนใจสินค๎าหรือ
ประชาชนท่ัวไปสํวนใหญํมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ความสนใจโดยรวมของผ๎ูผลิตและผ๎ูสนใจ
อยูํในระดับมากท่ีสุด 
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ขจรศักด์ิ วงศ๑วิราช และอัจฉราภรณ๑ มลวงศ๑ (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรสํูมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนของกลํุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ๎านแมํทะ อําเภอ
แมํทะ จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของกลํุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผน
ไทยบ๎านแมํทะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลํุม 2) เพื่อค๎นหารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลํุม
วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ๎านแมํทะ ตามาตรฐานชุมชน (มผช.)  ผลการวิจัยพบวํา จากการ
วิเคราะห๑ศักยภาพของกลํุมในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ กลํุมวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ๎านแมํทะ มี
ความรํวมมือในการดําเนินงาน มีความเสียสละ มีความมุํงมั่น ต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อเข๎าสํู
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน สํวนรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ พบวํา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน
ให๎เป็นไปตามาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนหรือมผช.นั้น สมาชิกกลํุมต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจและ
ความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชนเป็นปัจจัยหลัก และมีกระบวนการเลือกสรรผลิตภัณฑ๑
ท่ีเหมาะสมแกํการพัฒนาโดยการมีสํวนรํวมและยอมรับของสมาชิกกลํุม ประกอบกับการดําเนินการ
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จะต๎องสอดคล๎องกับเกณฑ๑มาตรฐานโดยมีการตรวจสอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ในทุกขั้นตอน 

จุรีวรรณ จันพลา และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑
ผ๎าทอไทยทรงดําเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อ 1) 
ศึกษาการสร๎างเอกลักษณ๑และการส่ือความหมายของลวดลายผ๎าไทยทรงดําในอําเภอบางเลนและ
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาและสังเคราะห๑แนวคิดการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ๑
ผ๎าทอไทยทรงดํา 3) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําตามแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
และ 4) ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําท่ีได๎พัฒนาขึ้นโดยศึกษาการรับรู๎เอกลักษณ๑
และการรับรู๎ความหมายของผ๎ูบริโภคกลํุมเปูาหมาย ผลการวิจัยพบวํา 1) ผ๎าทอและเครื่องแตํงกาย
ของชาวไทยทรงดําถือเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของกลํุมชาติพันธุ๑ไทยทรงดํา ท่ีมีเอกลักษณ๑ในการใช๎ผ๎าสี
ดําในการนุํงหํมท้ังในชีวิตประจําวันและในการประกอบพิธีกรรม จนเป็นเอกลักษณ๑ท่ีโดดเดํนของชาว
ไทยทรงดํา โดยชาวไทยทรงดํานิยมใช๎ผ๎าพื้นสีดําทอขึ้นอยํางงํายๆ มีสีสันและลวดลายบ๎าง โดย
ลวดลายของผ๎าทอไทยทรงดําท่ีปรากฏบนผืนผ๎าสะท๎อนให๎เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ คํานิยม 
ความผูกพัน ตลอดจนความเป็นมาของวัฒนธรรม หรือเหตุการณ๑ท่ีสําคัญๆทางประวัติศาสตร๑ของ
ท๎องถิ่นท่ีมีความสําคัญตํอวิถีการดํารงชีวิต จึงทําให๎ผ๎ูทอผ๎าเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะนําส่ิงเหลํานั้น มา
ถํายทอดเป็นลวดลายบนผ๎าทอไทยทรงดํา ซึ่งจากการศึกษาลวดลายผ๎าไทยทรงดํา พบวําลวดลาย
ตํางๆ ได๎สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีบางลวดลายได๎คิดค๎นมาใหมํ และมีการปรับประยุกต๑เพื่อให๎
เข๎ากับสมัยปัจจุบันมากข้ึนแบํงได๎ 3 ประเภทคือ ลายพืช ลายสัตว๑ และลายผสมอื่นๆ ในสํวนของการ
ส่ือความหมายในการใช๎สีในการทอผ๎าและประดับตกแตํงของชาวไทยทรงดํา ซึ่งแตํละสีมีความหมาย
แตกตํางกัน โดยเฉพาะสีครามเข๎มหรือสีดําซึ่งเป็นสีหลักของผืนผ๎าและการใช๎งานของชาวไทยทรงดํา 
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โดยส่ือความหมายวําเกิดจากการเก็บกดท่ีต๎องพลัดพรากจากบ๎านเกิดเมืองนอนมาเป็นชนกลํุมน๎อยใน
ประเทศไทย 2) การศึกษาและสังเคราะห๑แนวคิดการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดํา 
พบวําในการออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดํานั้น อันดับแรกผ๎ูออกแบบต๎องคํานึงถึง
หลักการออกแบบโดยท่ัวไปท่ีสําคัญคือ ประโยชน๑ใช๎สอย (Function) ซึ่งต๎องพิจารณาท้ังในสํวนของ
ประโยชน๑ใช๎สอยด๎านจิตใจ (Psychological Function) โดยการทําให๎กลํุมลูกค๎าเปูาหมายเกิดความ
พึงพอใจหรือถูกใจ เชํน การมีลวดลายสีสันท่ีสะดุดตานําสนใจ มีมูลคํามากกวําราคาท่ีต้ังไว๎ และดูดีมี
ระดับ เป็นสัญลักษณ๑แสดงภาพพจน๑ของความมีฐานะ .และประโยชน๑ใช๎สอยทางกายภาพ .
(Practical.Function) ซึ่งเป็นประโยชน๑ใช๎สอยโดยตรงตํอผ๎ูใช๎ สามารถจับต๎องใช๎งานได๎ตามท่ีกําหนด
ไว๎ อีกสํวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีนักออกแบบจะต๎องคํานึงถึงคือ การคงเอกลักษณ๑และการส่ือ
ความหมายของลวดลายและสีสันตํางๆ ตามความเช่ือของชาวไทยทรงดํา เนื่องจากลายผ๎าไทยทรงดํา
มีลายตํางๆ ไมํมาก และมีการใช๎สีสันท่ีจํากัด การออกแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําจึ งต๎องมี
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการคงเอกลักษณ๑ของชาวไทยทรงดําและความ
แตกตํางของวัฒนธรรมความเช่ือของแตํละพื้นท่ีๆ ท่ีมีความแตกตํางกัน ดังนั้นผ๎ูออกแบบจึงควรมี
การศึกษาในเรื่องรายละเอียดของลวดลายแตํละลายวํามีความเป็นมาอยํางไร มีความเช่ืออยํางไรส่ือ
ความหมายวําอยํางไร และใช๎ในโอกาสใดท้ังนี้เพื่อปูองกันปัญหาในเรื่องของการนําลวดลายท่ีใช๎ใน
โอกาสตํางกัน เชํน งานมงคล และงานอวมงคล มาอยูํในผลิตภัณฑ๑ช้ินเดียวกัน 3) ผลการศึกษาความ
ต๎องการผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดําของกลํุมลูกค๎าเปูาหมายใน 5 พื้นท่ี พบวํากลํุมลูกค๎าเปูาหมายสํวน
ใหญํเห็นวําผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดําสํวนใหญํมีปัญหาดังนี้ (1) สถานท่ีจําหนํายอยูํหํางไกล(2) มี
สินค๎ามีให๎เลือกน๎อยชนิด (3) รูปแบบ/รูปทรงไมํทันสมัย (4) ประโยชน๑ใช๎สอยท่ีมีน๎อย (5) ราคาไมํ
เหมาะสม และ (6) ดูแลรักษายาก โดยกลํุมลูกค๎าเปูาหมายสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ๑ผ๎า
ทอไทยทรงดําในภาพรวมในระดับมาก และมีความต๎องการผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําสูงสุด 5 
ลําดับแรกได๎แกํ 1) หมอนอิง 2) กลํองทิชชู 3) กระเป๋าสตรี 4) เส้ือ 5) กางเกง ในสํวนของระดับราคา
ของผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอไทยทรงดําท่ีกลํุมลูกค๎าเปูาหมายต๎องการมากท่ีสุดคือ 201 -300 บาทตํอช้ิน 4) 
ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําท่ีได๎พัฒนาขึ้นโดยศึกษาการรับรู๎เอกลักษณ๑และ
การรับรู๎ความหมายของผ๎ูบริโภคกลํุมเปูาหมาย และการตรวจสอบแนวคิดผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทย
ทรงดําโดยผ๎ูเช่ียวชาญ ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอไทยทรงดําตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ดังนี้ 1) หมอนอิง โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ หมอนอิงแบบท่ี 1
และแบบท่ี 2 โดยเป็นรูปแบบท่ีท้ังกลํุมลูกค๎าเปูาหมายและผ๎ูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อีกท้ัง
ยังมีมีลวดลายและสีสันท่ียังคงรักษาเอกลักษณ๑ของชาวไทยทรงดําได๎ดี ซึ่งเน๎นผลิตภัณฑ๑ท่ีมีสีน้ําเงิน 
ขาว และดํา 2) กลํองทิชชู โดยรูปแบบผลิตภัณฑ๑ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ กลํองทิชชูแบบท่ี 1 
แบบท่ี 3 และแบบท่ี 4 โดยกลํองทิชชูแบบท่ี 1 นั้นผ๎ูเช่ียวชาญมีความเห็นวํามีรูปรํางท่ีคํอนข๎างแปลก
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ตานําสนใจ สํวนแบบท่ี 3 แม๎วํารูปรํางจะคํอนข๎างธรรมดา เป็นแบบเดิมๆ ท่ีมีอยูํท่ัวไป แตํเป็นรูปแบบ
ท่ีกลํุมลูกค๎าเปูาหมายให๎ความสนใจมากท่ีสุด ในสํวนของแบบท่ี 4 นั้นมีลักษณะเดํนคือลวดลายและ
สีสันแสดงออกถึงความเป็นไทยทรงดําได๎ดี 3) กระเป๋าสตรี ในสํวนของกระเป๋าสตรีนั้นกลํุมลูกค๎า
เปูาหมายมีความพึงพอใจในกระเป๋าสตรีแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 มากท่ีสุด ซึ่งก็สอดคล๎องกับ
ผ๎ูเช่ียวชาญท่ีมีความเห็นวําเป็นรูปแบบท่ีมีรูปทรงดูดี สวยงาม และดูเหมาะสม จัดลวดลายและสีสัน
ได๎กลมกลืน เหมาะสมดีมาก ดูแล๎วนําใช๎ มีความเป็นไทยทรงดําอยูํครบถ๎วน 

ปรีดารัตน๑ รัตนาคม (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ๑เพื่อสํงเสริมอาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษารูปทรงสบูํ
สมุนไพรแปรรูปและรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูป จากการศึกษาดังกลําวนําไปสํูแนวทางการ
พัฒนารูปทรงสบูํสมุนไพรแปรรูปและรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูป โดยใช๎วิจัยเชิงพรรณนา 
โดยทําการเก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ จากลํุมตัวอยํางแบบเจาะจง คือ กลํุมสมุนไพรจันทร๑หอม เพื่อ
นําข๎อมูลดังกลําวเป็นแนวคิดในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ๑ เพื่อ
สํงเสริมอาชีพชุมชน ผลการวิจัยพบวํา 1) ด๎านรูปทรงสบูํสมุนไพรแปรรูป ทางกลํุมได๎รูปทรงใหมํ
สําหรับสบูํสมุนไพรแปรรูปซึ่งเป็นรูปทรงใหมํสําหรับกลํุม โดยเป็นรูปทรงท่ีได๎แนวคิดในการออกแบบ
จากรูปทรงเลขาคณิตและรูปทรงจากธรรมชาติ ในการออกแบบให๎มีรูปทรงก๎อนสบูํสมุนไพรแปรรูปมี
ท้ัง 2 รูปแบบ เพื่อให๎ดึงดูดความสนใจแกํผ๎ูบริโภคในการเลือกซื้อ รวมถึงสามารถนําเป็นของฝากได๎อีก
ทางหนึ่ง 2) ด๎านรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูป ทางกลํุมได๎รูปแบบใหมํสําหรับบรรจุภัณฑ๑สบูํ
สมุนไพรแปรรูปซึ่งเป็นรูปแบบใหมํสําหรับกลํุม ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกันทางกลํุมโดยการ
ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูปในครั้งนี้นั้นผ๎ูวิจัยได๎ออกแบบจาก 2 แนวคิด คือ 
รูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปรรูปแบบช้ินเดียวและรูปแบบบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรรูปแบบชุด 
เพื่อให๎เป็นทางเลือกแกํผ๎ูบริโภคในการเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ๑สบูํสมุนไพรแปร
รูปแบบชุดนั้นสามารถนําผลิตภัณฑ๑อื่นๆ ของทางกลํุมมาจัดใสํตามความเหมาะสมได๎ ซึ่งบรรจุภัณฑ๑
ท้ัง 2 แบบ ท่ีมีการออกแบบใหมํนี้สามารถนําเป็นของฝากได๎ 

กษมาพร พวงประยงค๑ และนพพร จันทร๑นําชู (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลํุมการแปรรูปและผลิตภัณฑ๑ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตํอระดับการพัฒนาและศึกษาแนวทางารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลํุมการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ๑ จังหวัดสมุทรสงคราม กลํุมตัวอยํางเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 280 คน และผ๎ูให๎ข๎อมูลหลักในการสนทนากลํุม จํานวน 8 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา 
ปัจจัยสํวนบุคคล ซึ่งประกอบด๎วย อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาแตกตํางกันมีแนวทางาร
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยการสนับสนุนจาก
ภายนอก ปัจจัยภูมิปัญญาท๎องถิ่น และปัจจัยการบริหารองค๑กร สามารถทํานายแนวทางการพัฒนา
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วิสาหกิจชุมชนรํวมกันได๎ร๎อยละ 76.70 และผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวําควรสร๎างผลิตภัณฑ๑ให๎มี
ความแตกตําง สร๎างการเรียนรู๎ให๎คนในชุมชน และเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎คนในชุมชน และเป็นแหลํง
เรียนรู๎ให๎คนนอกชุมชน แล๎วนํามาพัฒนาและประยุกต๑ใช๎กับกลํุมของตนพัฒนาชํองทางข๎อมูลขําวสาร 
โดยการจัดกิจกรรมเช่ือมโยงเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู๎ข๎อมูลระหวํางกลํุม 

มนันยา นัทสารและคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง การถํายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ๑สําหรับปลาร๎า ของกลํุมวิสาหกิจชุมชนปลาร๎า บ๎านหนองลําม อําเภอเชียงยืน 
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อถํายทอดเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ๑
สําหรับปลาร๎า เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ๑ให๎ตรงกับความต๎องการของกลํุมผ๎ูบริโภคได๎อยําง
เหมาะสม 2) เพื่อให๎กลํุมวิสาหกิจชุมชนปลาร๎าบ๎านหนองลําม ได๎ต๎นแบบบรรจุภัณฑ๑สําหรับปลาร๎าท่ีมี
เอกลักษณ๑ แสดงออกถึงอัตลักษณ๑ของชุมชน สามารถนําไปใช๎เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ๑ของกลํุมได๎มาก
ขึ้น ผลการวิจัยพบวํา หลังจากการฝึกอบรมได๎มีการแจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูเข๎ารับการ
ฝึกอบรมโครงการการถํายทอดการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑สําหรับปลาร๎า ของกลํุมวิสาหกิจชุมชนปลาร๎า
บ๎านหนองลําม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม หลังจากเก็บข๎อมูลความพึงพอใจแล๎วนํามา
วิเคราะห๑ผลได๎ดังนี้ ผ๎ูประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในด๎านกระบวนการ ขั้นตอนการให๎บริการ 
เขํน การติดตํอเชิญอบรม การประสานงานกับกลํุมผ๎ูรับการอบรม และการให๎ข๎อมูลด๎านการจัดอบรม 
การดูแลและการท างานอยํางมีขั้นตอนเป็นระบบ เป็นต๎น โดยมีคําเฉล่ีย 4.90 สํวนข๎อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร ผ๎ูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกหัวข๎อ คือ การนําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑ เชํนใช๎ในการพัฒนาอาชีพ ใช๎ประกอบอาชีพ หรือในชีวิตประจําวัน มีคําเฉล่ีย 4.65 ใน
หัวข๎อ ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร มีคําเฉล่ีย 4.69 ความเหมาะสมของวิทยากร ความรู๎
ความสามารถ เทคนิคการสอน วิธีการอธิบาย การสอน มีคําเฉล่ีย 4.62 ระยะเวลาในการอบรม 
จํานวนวันท่ีจัดการอบรม มีคําเฉล่ีย 4.58 สํวนในหัวข๎อชํวงระยะเวลาในการจัดการอบรม ชํวงวัน 
เดือน ฤดูการท่ีจัดการอบรม และความค๎ุมคําเมื่อเทียบกับเวลาและค๎าใช๎จําย ประโยชน๑ของการจัด
อบรมท่ีได๎รับมากกวําเวลาและคําใช๎จํายท่ีเสียไป มีคําเฉล่ีย 4.79 และ 4.67 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในภาพรวม พบวํา ผ๎ูเข๎ารํวมรับการอบรมประเมินแบบประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคําเฉล่ีย 
4.69 หรือคิดเป็นร๎อยละ 93.8 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับศักยภาพในการลงทุน 
พรรณทิพย๑.อินมํวง.(2551).ศึกษาเรื่อง.การวิเคราะห๑ต๎นทุนและผลตอบแทน

การผลิตผลิตภัณฑ๑สมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาต๎นทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรของสวนพฤกษาศาสตร๑ภาคตะวันออก ศูนย๑ศึกษาพัฒนาเขาหินซ๎อน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวํา ผลตอบแทนการลงทุน โดยใช๎อัตราสํวนลดเทํากับ 7% พบวํา
โครงการมีมูลคําปัจจุบันสุทธิเทํากับ 2,197,390 บาท อัตรําวนผลตอบแทนประโยชน๑ตํอต๎นทุนเทํากับ 
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1.01:1 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทํากับ 25.96% ตํอปีแสดงวําทําการลงทุนในโครงการนี้
เพราะให๎ผลตอบแทนท่ีค๎ุมคํา 

จิรพร มหาอินทร๑ และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานและสํงเสริม
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลํุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ผ๎าและเครื่องแตํงกาย จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานของกลํุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ผ๎า
และเครื่องแตํงกาย จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อหาวิธีการสํงเสริมศักยภาพขอลกลํุมวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าและเครื่องแตํงกาย จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาการดําเนินงานของกลํุม
ผ๎ูประกอบการกลํุมวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ๑ผ๎าและเครื่องแตํงกาย จังหวัดปทุมธานี สํวนใหญํเกิดจาก
ผ๎ูประกอบการไมํมีความรู๎ความชํานาญในการบริหารจัดการ การผลิตยังคงยึดภูมิปัญญาท๎องถิ่นแตํมี
การประยุกต๑เทคโนโลยีสมัยใหมํบ๎าง เพื่อพัฒนารูปแบบและเป็นการเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ๑ ภาครัฐ
ขาดการสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากกลํุมไมํมีรูปแบบการบริหารกลํุมหรือการทํางานกลํุม
เต็มรูปแบบสํงผลให๎การสนับสนุนจากภาครัฐมีน๎อย นอกจากนี้ผ๎ูนํากลํุมมักบริหารงานเพียงลําพัง 
เนื่องจากไมํมีความรู๎ความชํานาญในด๎านการบริหารจัดการ สํวนปัจจัยท่ีสํงผลให๎กลํุม 

ณัฐรดา วงษ๑นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู๎
เครือขํายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู๎เครือขํายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวํา สภาพปัจจุบันของการจัดการ
ความรู๎เครือขํายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ คือ มีกระบวนการเรียนรู๎เทําทันส่ือ โดยวิธีแสวงหา
ความรู๎ซึ่งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และการเรียนรู๎ระหวํางปฏิบัติ ปัญหาการจัดการความรู๎ใน
ภาพรวมอยูํระดับปานกลาง  โดยหัวข๎อความรู๎ท่ีต๎องการมากท่ีสุด คือ รู๎เทําทันส่ือและการพัฒนาการ
ผลิตส่ือสร๎างสรรค๑ รูปแบบการจัดการความรู๎เครือขํายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ประกอบด๎วย 
1) องค๑ประกอบการจัดการความรู๎ ได๎แกํ วิสัยทัศน๑ความรู๎ ทีมจัดการความรู๎ วัฒนธรรมองค๑กร 
บรรยากาศท่ีเอื้อตํอการแลกเปล่ียนเรียนรู๎  การมีสํวนรํวม เทคโนโลยีและเครือขํายความรู๎              
2) กระบวนการจัดการความรู๎ ได๎แกํ การเตรียมความพร๎อม การพัฒนาทีม การกําหนดความรู๎ การ
แสวงหาความรู๎ การพัฒนาความรู๎ การใช๎ความรู๎ การประเมินความรู๎ และการกระจายความรู๎         
3) แผนปฏิบัติการจัดการความรู๎ ได๎แกํ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง ผล
การทดลองใช๎ พบวํา นักเรียนกบุํมทดลองมีคะแนนหลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลอง อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ความพึงพอใจตํอกระบวนการเรียนรู๎เทําทันส่ือ และพฤติกรรมรู๎เทํา
ทันส่ือในภาพรวมอยูํมนระดับมาก ความสามารถในการจัดการความรู๎ในการจัดการความรู๎ในภาพรวม
อยูํในระดับมาก ผลการประเมินรูปแบบการจัดการความรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด 
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วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด๎านการ
จัดการลูกค๎าสัมพันธ๑ ท่ีมีอิทธิพลตํอความภักดีตํอแบรนด๑ เทสโก๎ โลตัส ของ ผ๎ูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อ  1) ศึกษาคุณลักษณะและความแตกตํางทางด๎าน
ประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษาสถานภาพ รายได๎ และอาชีพที่มีอิทธิพลตํอความภักดีของ
ผ๎ูบริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผ๎ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความแตกตํางทาง
พฤติกรรมผ๎ูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตํอความภักดีของผ๎ูบริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผ๎ูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาปัจจัยด๎านสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอความภักดีของผ๎ูบริโภค
ตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผ๎ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาปัจจัยการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑ท่ี
มีอิทธิพลตํอความภักดีของผ๎ูบริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ของผ๎ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎านสถานภาพท่ีแตกตํางกันของผ๎ูบริโภคมีความ
แตกตํางกันตํอความภักดีของผ๎ูบริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ปัจจัยด๎านพฤติกรรมการใช๎บริการเทสโก๎
โลตัส ในด๎านความถี่มีการเข๎าใช๎บริการจํานวนคําใช๎จํายในแตํละครั้งท่ีใช๎บริการเหตุผลหรือสาเหตุท่ี
เลือกใช๎บริการ รวมท้ังผ๎ูท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกใช๎บริการและจุดเดํนของการเป็นแบรนด๑เทสโก๎โลตัส 
ตํอความภักดีของผ๎ูบริโภคตํอแบรนด๑เทสโก๎โลตัส ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านสินค๎าและ
บริการ และด๎านการสํงเสริมกิจกรรมทางการตลาด มีความแตกตํางกันตํอความภักดีของผ๎ูบริโภคตํอ
แบรนด๑เทสโก๎โลตัส ปัจจัยด๎านการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑ในด๎านของฐานข๎อมูลลูกค๎า การเก็บรักษา
ลูกค๎าเกํา เทคโนโลยี และโปรแกรมทางการตลาดมีความแตกตํางกันตํอความภักดีของผ๎ูบริโภคตํอแบ
รนด๑เทสโก๎โลตัส ดังนั้นผ๎ูประกอบธุรกิจ ผ๎ูบริหาร ผ๎ูจัดการ และพนักงานท่ีทํางานในอุตสาหกรรม 
ห๎างสรรพสินค๎า ค๎าปลีกขนาดใหญํควรมุํงเน๎นในด๎านสินค๎า บริการและการจัดทําโปรช่ัน อีกท้ังควรมุํง
ดําเนินการจัดการลูกค๎าสัมพันธ๑อยํางสม่ําเสมอ  

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
ณัฐ ชลเทพ (2554) ศึกษาเรื่อง การประยุกต๑แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของ

ผ๎ูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดยํอมในจังหวัดเชียงใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาการนํา
แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ไปปฏิบัติทางธุรกิจของผ๎ูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดยํอมใน
จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา 1).ในการดําเนินธุรกิจสร๎างสรรค๑นั้นมาจากความชอบสํวนตัวของ
ผ๎ูประกอบการเป็นหลัก ประกอบกับการส่ังสมความรู๎ความสามารถท่ีถนัด และเห็นวําการนําแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มาประยุกต๑ใช๎จะสามารถชํวยเพิ่มมูลคําของสินค๎าได๎ และทําให๎สินค๎ามีเอกลักษณ๑
ท่ีโดดเดํน 2).ด๎านองค๑ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑พบวํา ผ๎ูประกอบธุรกิจท้ัง 4 ราย มี
ความรู๎ การศึกษา การสร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญาเป็นองค๑ประกอบหลักของแตํละ
ธุรกิจ และใช๎วัฒนธรรม การส่ังสมความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นองค๑ประกอบเสริม เพราะเป็น
องค๑ประกอบรํวมท่ีมีคุณลักษณะท่ี มีคุณคําหายาก ทดแทนได๎ยาก และลอกเลียนแบบได๎ยาก เพื่อ
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สร๎างสินค๎าสร๎างสรรค๑ท่ีมีมูลคําเพิ่มได๎และยังกํอให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจได๎ใน
ระยะยาว3)ด๎านผลลัพธ๑ทางธุรกิจ พบวําผ๎ูประกอบการมีความพึงพอใจในยอดขายของสินค๎า และ
สินค๎าของธุรกิจมีเอกลักษณ๑โดดเดํน และเป็นผ๎ูเข๎าสํูตลาดเป็นรายแรก สํวนปัญหาท่ีพบในการ
ประยุกต๑ใช๎แนวคิดคือ การขาดแคลนคนงานซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญของธุรกิจ สําหรับแนวทางการ
ดําเนินงานในอนาคตนั้น ผ๎ูประกอบการแตํละรายจะสร๎างสรรค๑ สินค๎าใหมํๆ ออกสํูตลาดเสมอเพื่อ
ตอบสนองให๎ทันตํอความต๎องการของลูกค๎า 

นรินทร๑ สังข๑รักษา และสมชาย ลักขณานุรักษ๑ (2555).ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาและยกระดับการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสํูเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ผํานกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ภาคีเครือขํายอยํางยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาการให๎คุณคําของ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทํองเท่ียวตามแนวเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 2).พัฒนารูปแบบการจัดการการ
ทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต๎นแบบ 3) ศึกษาการเทียบเคียงชุมชนท่ีจัดการการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ี
ประสบความสําเร็จและล๎มเหลว 4) ศึกษาแนวทางการจัดการการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3 หํวง 2 
เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมแบบภาคีเครือขํายอยํางยั่งยืน 
5) ศึกษาการกําหนดเส๎นทางการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวํา          
1) การให๎คุณคําของศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทํองเท่ียวตามแนวเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ของนักทํองเท่ียว
และผ๎ูเกี่ยวข๎องกับการทํองเท่ียวอยูํในระดับมาก 2).การพัฒนารูปแบบการจัดการทํองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมต๎นแบบ.ได๎รูปแบบท่ีมีช่ือวํา .RATCHABURI.Model.ได๎แกํ R-Research.(การวิจัยการ
ทํองเท่ียว).A-Action.Learning.(การเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎) T-Technology (การใช๎เทคโนโลยี)     
C-Community of Practice (ชุมชนนักปฎิบัติ) H-Horizontal (องค๑กรแนวราบและเครือขําย)      
A-Awareness (ความตระหนักรู๎) B-Best Practice (การปฎิบัติท่ีเป็นเลิศตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) U-Universal (การทํองเท่ียวสํูสากล) R-Responsibility (ความรับผิดชอบตํอ
ชุมชน) I-Identity (การสร๎างอัตลักษณ๑ท่ีโดดเดํน) 3) ผลการเทียบเคียงปัจจัยแหํงความสําเร็จ ได๎แกํ 
บวรบ๎าน วัดโรงเรียนในการมีสํวนรํวมมีผ๎ูนําเข๎มแข็งสมาชิกรํวมมือโครงสร๎างองค๑กร เทคโนโลยีความรู๎
ทักษะ/ความสามารถการจัดการวัฒนธรรมองค๑กร สํวนปัจจัยแหํงความล๎มเหลว ได๎แกํ ความอิจฉา .
ความขัดแย๎งกันของสมาชิกและชุมชน 5) เส๎นทางการทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี 
ประกอบด๎วย 4 รูปแบบคือ เส๎นทางครึ่งวันหนึ่งวันแบบเช๎าไปเย็นกลับ (นิยมมากท่ีสุด) แบบค๎างคืน 
และแบบสองวันสองคืน กําหนดเส๎นทางอูํอารยธรรมและไหว๎พระ วิถีชีวิตชาติพันธุ๑ตัวตนคนราชบุรี 
เริ่มจากวัดคงคารามจนสุดท๎ายเมืองโบราณ และจิปาถะภัณฑ๑สถานบ๎านคูบัว   
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นันทวัลย๑ มิตรประทาน วงศ๑บุตร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
OTOP ประเภทผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า ด๎วยแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ จังหวัดเชียงใหมํ  โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพให๎ผ๎ูผลิตสินค๎า OTOP ประเภทผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า ให๎มี
ความสามารถในการแขํงขันเป็นการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ และขยายโอกาสทางธุรกิจ 2) เพื่อเพิ่ม
มูลคําและสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับผ๎ูผลิต ผลิตภัณฑ๑ชุมชนประเภทผ๎าและผลิตภัณฑ๑จากผ๎า 3) 
สร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํเข๎าสํูตลาดด๎วยแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 4) เพื่อสนุบสนุนการใช๎วัตถุดิบ
ภายในประเทศ และมุํงเน๎นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นอัตลักษณ๑สอดคล๎องกับศักยภาพและวิถี
ชีวิต เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ ผลการวิจัยพบวํา การดําเนินโครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
OTOP ประเภทผ๎า ด๎วยแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ ด๎านวิทยาศาสตร๑เทคโรโลยีและนวัตกรรม เพื่อแก๎ปัญหา
การลอกเลียนแบบหรือการทําตามท่ีไมํได๎เกิดจากการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ของกลํุมผ๎าและผลิตภัณฑ๑
แปรรูปของกลํุมวิสาหกิจชุมชน OTOP จังหวัดเชียงใหมํ เป็นการปรับทัศนคติ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแขํงขัน อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มของรายได๎ให๎กับกลํุมสินค๎าผ๎าทอพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหมํ
เพื่อสร๎างสรรค๑ผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ เข๎าสํูตลาดด๎วยการใช๎แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑มุํงเน๎นการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ท่ีเป็นอัตลักษณ๑สอดคล๎องกับศักยภาพและวิถีชีวิต เพื่อโอกาสในการขยาย
ธุรกิจเป็นการแก๎ไขปัญหาท่ีถูกจุด คือลดปัญหาการผลิตสินค๎าท่ีซ้ํากันหรือลอกเลียนแบบกัน 

ศศิพร ตํายคํา และนรินทร๑ สังข๑รักษา (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษา
ข๎อมูลพื้นฐานและความต๎องการจําเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดราชบุรี 2) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี 3) ทดลองใช๎รูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี       
4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี 
ผลการวิจัยพบวํา 1) ผ๎ูประกอบการมีความคาดหวังสูงกวําสภาพความเป็นจริงอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 2) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ราชบุรี ได๎รูปแบบช่ือ 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
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (A  = Appropriate Technology) การจัดการความรู๎ (K = Knowledge 
Management) ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (H = Homogeneous) การยอมรับผลิตภัณฑ๑ (A = 
Approved Product) และองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ (O = Organization Learning) และผํานการ
รับรองรูปแบบ 3) ผลการทดลองใช๎รูปแบบกับกลํุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎หลังการทดลองสูง
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กวํากํอนการทดลอง อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สํวนการประเมินผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑
และการสร๎างมูลคําเพิ่มมีคําเฉล่ียอยูํในระดับดี สํวนความคิดเห็นของผ๎ูประกอบการวิสาหกิจชุมชนตํอ
การประเมินการปฏิบัติการอยูํในระดับมาก และผ๎ูประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถนําทรัพยากร
ท๎องถิ่น เอกลักษณ๑ท๎องถิ่น และภูมิปัญญาท๎องถิ่นนํามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํท่ีเพิ่มรายได๎
ให๎แกํวิสาหกิจชุมชน 4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ พบวํา ผ๎ูบริโภคมีความพึงพอใจตํอ
ผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบในระดับมาก สํวนผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตํอรูปแบบทุกด๎านในระดับมาก 
และการถอดบทเรียนผ๎ูประกอบการวิสาหกิจชุมชนได๎นําเอาวิธีการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ตามรูปแบบ
ผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑เพื่อเพิ่มมูลคําของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ไปประยุกต๑ใช๎ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สร๎างสรรค๑หรือการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 
สุภมาส ศรีวิบูลย๑ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยสํวนประสมทาง

การตลาดท่ีสํงผลตํอการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชํแข็ง ของผ๎ูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านประชากรศาสตร๑ท่ีสํงผลตํอการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชํแข็งของผ๎ูบริโภค 2) เพื่อศึกษาปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีสํงผลตํอการเลือกซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชํแข็งของผ๎ูบริโภค 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัย
ทางกรตลาดท่ีมีอิทธิพลตํอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชํแข็งพร๎อมประทานในกรุงเทพมหานคร อยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านชํองทางการจัดจําหนํายมากท่ีสุด และการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชํแข็งพร๎อมรับประทานของคนกรุงเทพพบวํา สํวนใหญํมี
เหตุผลในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชํแข็ง คือ ต๎องการความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสํวนใหญํซื้อสําเร็จรูปแชํ
แข็งจาก Convenience Store หรือร๎านสะดวกซื้อและอาหารท่ีซื้อสํวนใหญํเป็นอาหารคาว จําพวก
อาหารฝรั่งเป็นอาหารมื้อเช๎า ผ๎ูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออาหารแชํแข็งสําเร็จรูป คือ ตัวเอง โดย
เฉล่ียมีความถ่ีในการซื้อ 2 ครั้งตํอสัปดาห๑ มีคําใช๎จํายในการซื้ออาหารแชํแข็ง 51 – 100 บาทตํอครั้ง 

ทัศนา หงษ๑มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีตํอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2) ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตํอการ
เลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีของผ๎ูบริโภค 3) ศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามปัจจัยสํวนบุคคลของผ๎ูบริโภค 4) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ตํอเฉล่ียตํอเดือน ของผ๎ูบริโภค         



106 

 

มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมด๎านประเภทของสินค๎า OTOP ในการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดย
กลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได๎ตํอเดือนของผ๎ูบริโภค มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมด๎านวัตถุประสงค๑ ในการเลือกซื้อสินค๎า 
OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ๑ ราคา การจัดจําหนําย มีผลตํอพฤติกรรมด๎านประเภทของสินค๎า 
OTOP ในการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ การจัดจําหนําย และการสํงเสริม
การตลาด  มีผลตํอพฤติกรรมด๎านวัตถุประสงค๑ ในการเลือกซื้อสินค๎า OTOP ท่ีผลิตโดยกลํุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

พรพักตร๑ แย๎มผกา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรไทยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลตําบลอ๎อมน๎อย อําเภอกระทํุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรไทยของพนักงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลตําบลอ๎อมน๎อย อําเภอกระทํุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัย
พบวํา.ผ๎ูตอบแบบสอบถามมีความเข๎าใจวํา.1).ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมีผลข๎างเคียงน๎อยกวําผลิตภัณฑ๑เคมี 
และมีความเข๎าใจวําผลิตภัณฑ๑สมุนไพรจะต๎องใช๎เป็นจํานวนมาก ทําให๎ ส้ินเปลืองคําใช๎จําย             
2) สมุนไพรท่ีแปรรูปแล๎วมีความนําใช๎มากวําท่ียังไมํได๎แปรรูป มีราคาถูก นําใช๎มากกวําผลิตภัณฑ๑เคมี 
3) สมัยนี้สมุนไพรไทยมีการใช๎งานท่ีไมํยุํงยากเหมือนแตํกํอนทําให๎เหมาะแกํ การนํามาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น  

พันธ๑ทิพย๑ สิทธิปัญญา (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑
เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข๎อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 2) เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ดของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 3) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด จะเห็นได๎วําปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ มีอิทธิพล
ตํอการเลือกซื้อมากท่ีสุด ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด พบวํา 
ผ๎ูตอบแบบสอบถามสํวนใหญํคิดวําผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับชีวิต เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายรับเฉล่ียตํอเดือนแตกตํางกัน สํงผลตํอทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารประเภท
วิตามินชนิดเม็ดแตกตํางกัน 
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นันทวัลย๑ มิตรประทาน (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอพฤติกรรมการซื้อ
ครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผ๎ูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษา
ปัจจัย ท่ีมีผล ตํอพฤติกรรมการซื้ อครีมบํารุ ง ผิวกายเพื่ อปูองกันแสงแดดของ ผ๎ูบริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา.ปัจจัยด๎านลักษณะสํวนบุคคล ได๎แกํ อายุ รายได๎ตํอเดือน และ
อาชีพมีผลตํอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผ๎ูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ในด๎านเหตุผลท่ีเลือกใช๎ โอกาสท่ีใช๎ ความถ่ีในการซื้อ และการรับข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ สํวนขนาด
ของผลิตภัณฑ๑ท่ีซื้อใช๎มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผ๎ูบริโภคใน
ทุกด๎าน และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด ด๎านผลิตภัณฑ๑ราคา ชํองทางการจัดจําหนําย การ
สํงเสริมการตลาด มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผ๎ูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ภัทร๑สุดา พัชรสุคนธ๑ (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักความสุภาพในการ
ขอร๎องจากสโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อสินค๎า: กรณีศึกษาประชากรในตําบล
มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาประเภทหลักความสุภาพในการ
ขอร๎องประเภทตํางๆของสโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมท่ีมีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎า ศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยทางด๎านทัศนคติของผ๎ูบริโภค ท่ีมีสโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวํา กลํุมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
ประกอบอาชีพรับจ๎างท่ัวไป รายได๎เฉล่ีย 5,001 - 10,000 บาทตํอเดือน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เครื่องด่ืมจากร๎านสะดวกซื้อ โดยเลือกซื้อน้ําผลไม๎ในลักษณะซื้อยี่ห๎อเดิมเป็นประจํา สัปดาห๑ละ 3 - 5 
ครั้ง มีจุดมุํงหมายเพื่อความสดช่ืนและผํอนคลาย ซึ่งมีปัจจัยการเลือกซื้อมาจากรสชาติ โดยการรับรู๎
ข๎อมูลขําวสารมาจากส่ือโทรทัศน๑ ประเภทหลักความสุภาพท่ีมีผลในการตัดสินใจในเพศชาย  เลือก
ประเภทการยกยํอง เพศหญิงเลือกประเภทการเสนอทางเลือก กลํุมตัวอยํางมีทัศนคติทางด๎านบวกตํอ
สโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมอยูํในระดับมาก หมายถึง สโลแกนมีบทบาททําให๎กลํุมเปูาหมายทราบตรา
ยี่ห๎อผลิตภัณฑ๑ มีความรวดเร็วในการรับรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑เป็นท่ีนําจดจําได๎งําย ชํวยในการโน๎มน๎าว
ให๎เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ และบอกลักษณะเดํนของผลิตภัณฑ๑ ทัศนคติทางลบตํอสโลแกน
โฆษณาเครื่องด่ืมอยูํในระดับปานกลาง คือเป็นการโอ๎อวดสรรพคุณท่ีเกินจริง ไมํกลําวถึงโทษของ
ผลิตภัณฑ๑ ทําให๎เกิดการตีความผิดไปจากประโยชน๑ท่ีแท๎จริง 

อัมรา เจริญทรัพย๑ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 2) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอ
ผ๎ูบริโภคผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่มากท่ีสุด คือ ปัจจัยทางด๎านราคาของผลิตภัณฑ๑ ผ๎ูตอบแบบสอบถามให๎
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ความสําคัญในรสชาติของผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่มากท่ีสุด และให๎ความสําคัญของปัจจัยด๎านการสํงเสริม
การขายน๎อยท่ีสุด 

วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิตํอพฤติกรรมการซื้อ
สินค๎าของนักทํองเท่ียว ตลาดโบราณบ๎านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัด อุทัยธานี        
มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค๎าและปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดของ
นักทํองเท่ียว 2) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางลักษณะทางประชากรศาสตร๑กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎า
ของนักทํองเท่ียว 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค๎าของนักทํองเท่ียว ผลการวิจัยพบวํา 1) นักทํองเท่ียวสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุตํ่ากวํา 20 ปี          
มีการศึกษาตํ่ากวําปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได๎เฉล่ียตํอเดือน ตํ่ากวําหรือเทํากับ 5,000 
บาท อาศัยอยูํในจังหวัดอุทัยธานี 2) นักทํองเท่ียวท่ีไปซื้อสินค๎าในตลาดโบราณบ๎านสะแกกรัง สํวน
ใหญํโดยเฉล่ียช้ือสินค๎านานๆ ครั้ง ซื้อสินค๎าชํวงเวลา 17.00 - 19.00 น. จํายเงินเพื่อซื้อสินค๎าโดย
เฉล่ียครั้งละไมํเกิน 300 บาท สํวนใหญํซื้อสินค๎าประเภทอาหาร/เครื่องด่ืม/ผลไม๎ ซึ่งนักทํองเท่ียว
ตัดสินใจซื้อสินค๎าด๎วยตนเอง มีวัตถุประสงค๑ในการซื้อสินค๎าเพื่อการอุปโภค/อุปโภค 3) ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมของตลาดโบราณบ๎านสะแกกรัง มีความสําคัญตํอการซื้อสินค๎าของ
นักทํองเท่ียว อยูํในระดับมาก ซึ่งปัจจัยท่ีมีความสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้ ปัจจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ 
รองลงมาคือด๎านบุคลากร ด๎านกระบวนการ ด๎านราคา ด๎านการจัดจําหนําย ด๎านการสํงเสริม
การตลาด และด๎านการสร๎างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 4) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา 
ลักษณะทางประชากรศาสตร๑ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได๎เฉล่ียตํอเดือน และท่ีอยูํอาศัย) 
และปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการซื้อสินค๎าของนักทํองเท่ียว 

บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาด การส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผ๎ูนําเสนอสินค๎าท่ีมีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑
ชุมชนของนักทํองเท่ียวตํางชาติในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค๑เพื่อ ศึกษาปัจจัยสํวนประสมทาง
การตลาด การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผ๎ูนําเสนอสินค๎าท่ีมีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนของนักทํองเท่ียวตํางชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยสํวน
ประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนของนักทํองเท่ียวตํางชาติ
ในจังหวัดพิษณุโลก รองลงมาคือ ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย
สํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรด๎าน
การขายโดยบุคคล ปัจจัยสํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด ปัจจัยคุณลักษณะของ
ผ๎ูนําสินค๎า และปัจจัยการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรด๎านกลยุทธ๑การสํงเสริมการขาย ตามลําดับ 
โดยรํวมกันทํานายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชนของนักทํองเท่ียวตํางชาติในจังหวัดพิษณุโลก ร๎อย
ละ 67.2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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7. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อับดุลคอเล็ด เจะแต (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน

ในการพัฒนาชุมชนบ๎านเกาะสวาด ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 
1) ศึกษาบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีสํงผลตํอการสร๎างกระบวนการการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ 2) ศึกษากระบวนการการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบวํา บริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ี
สํงผลตํอการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ พบวํา 
บริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีสํงผลตํอการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนให๎ประสบผลสําเร็จ ประกอบด๎วย ภาวะผ๎ูนํา ผ๎ูนําศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน ทุนทางสังคม การสร๎างแรงจูงใจ ปัจจุบันชุมชนบ๎านเกาะสวาดในชํวงปีพ.ศ. 2555 
- 2557 มีความโดดเดํนและเข๎มแข็งหลายๆด๎าน ได๎แกํ ความเข๎มแข็งในการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตํอกิจกรรมสาธารณะ ความเข๎มแข็งในการทํากลํุมสํงเสริมอาชีพ ความเข๎มแข็งในด๎านการเป็น
พลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตย ความเข๎มแข็งด๎านการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต๎น 
สมาชิกของชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยูํในชุมชนได๎อยํางมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นมาอยําง
ตํอเนื่องจากเดิมมาก ซึ่งเป็นความสําเร็จในการนํากระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนมาใช๎เป็น
แนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการชุมชนของตนเอง จนสามารถบรรลุเปูาหมาย และสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในชุมชนได๎ 

อาทิตย๑ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (2554) ศึกษาเรื่อง ความสามารถใน
การนําทุนทางสังคมออกมาใช๎ของชุมชนบ๎านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาสถานะของทุนทางสังคมท่ีมีอยูํในชุมชน 2) ศึกษาวิธีการนําทุนทางสังคม
ออกมาใช๎ของชุมชน 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการนําทุนทางสังคมออกมาใช๎ของชุมชน ผลการวิจัย
พบวํา ชุมชนบ๎านบางไพรมีสถานะของทุนทางสังคมท่ีเดํนชัดท่ีสุด คือ เครือขํายทางสังคม ท่ีมีความ
เข๎มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย รองลงมาคือ ความรู๎และภูมิปัญญา โดยเฉพาะด๎านการประกอบ
อาชีพ อันดับ 3 คือ ความเห็นอกเห็นใจ ตํางตอบแทน เอื้ออาทร ชํวยเหลือกัน ซึ่งมีการแสดงให๎เห็น
มาต้ังแตํอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีวิธีการนําทุนทางสังคมไปใช๎ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอชีวิตและครอบครัวของตนเอง 2) ประโยชน๑ตํอกลํุมหรือเครือขํายการประกอบอาชีพ 
และการประกอบการ 3) กลํุมหรือเครือขํายการพัฒนาชุมชนโดยรวม ซึ่งปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการ
นําเอาทุนทางสังคมออกมาใช๎ ได๎แกํ ปัญหาความขัดแย๎งในผลประโยชน๑ทางธุรกิจและการสนับสนุน
แบบเลือกปฏิบัติ ปัญหาคนทํางานสังคมมีน๎อย ปัญหาความปลอดภัยจากนอกชุมชน และในการท่ีทํา
ให๎ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ๑และสภาพชุมชนพึงปรารถนาได๎นั้น จะต๎องอาศัยกระบวนการในการ
ขับเคล่ือน ได๎แกํ การสร๎างความตระหนักให๎คนในชุมชนเริ่มคิดท่ีจะพัฒนาชุมชนรํวมกัน การค๎นหา
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ศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนท่ีเหมาะสม การสร๎างผ๎ูนําหรือแกนนําเพิ่มขึ้น การประสานความ
รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทําอยํางมีสํวนรํวมท้ังชุมชน ภาครัฐและเอกชน การ
ติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง และมีการขยายผล 

ปุณฑริกา สุคนธสิงห๑ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลสําเร็จของกลํุมอาชีพ: 
กรณีศึกษากลํุมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัย
ท่ีมีผลตํอความสําเร็จของกลํุมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ 2) เพื่อศึกษาปัญหา
และความต๎องการ ของกลํุมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยท่ี
มีผลตํอความสําเร็จกลํุมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ สามารถแบํงได๎เป็น 2 ปัจจัย 
ได๎แกํ ปัจจัยภายใน ประกอบด๎วย สินค๎าของกลํุมมีคุณภาพและสวยงามตรงตามความต๎องการของ
ลูกค๎า สมาชิกกลํุมมีความรู๎ทักษะและความสามารถด๎านการผลิต กลํุมมีการพัฒนาด๎านตํางๆ อยําง
สม่ําเสมอ กลํุมมีความพร๎อมด๎านอุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องจักรสําหรับการผลิต กลํุมมีการแตํงต้ัง
ประธานและกรรมการดําเนินงานท่ีมีความรู๎ความสามารถท่ีเหมาะสม ผ๎ูนํากลํุมสามารถสร๎างความ
สามัคคีให๎เกิดข้ึนภายในกลํุม กลํุมมีการจัดหาเงินทุนท้ังจากภายในและภายนอก กลํุมมีกระบวนการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และปัจจัยภายนอก ประกอบด๎วย หนํวยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด๎าน
งบประมาณแกํกลํุมอาชีพ ด๎านชํองทางการจัดจําหนําย ด๎านวัสดุอุปกรณ๑/เครื่องจักรหรือปัจจัยการ
ผลิตแกํกลํุมอาชีพ และจังหวัดมีการกําหนดยุทธศาสตร๑การดําเนินงานท่ีให๎ความสําคัญและสนับสนุน
การดําเนินงานของกลํุมอาชีพ สภาพปัญหาท่ีกลํุมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ท่ี
ประสบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ปัญหาด๎านการไมํมีตลาดในการรองรับสินค๎า ปัญหาด๎านคุณภาพ
สินค๎าท่ีผลิตยังไมํได๎มาตรฐาน และปัญหาด๎านการขาดเงินทุนหมุนเวียน ในสํวนของความต๎องการท่ี
กลํุมอาชีพผลิตภัณฑ๑จากผ๎าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ๑ มีความต๎องการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ความ
ต๎องการด๎านการสนับสนุนงบประมาณ ด๎านสถานท่ีในการจัดจําหนํายสินค๎า และด๎านเครื่องมือ/
เครื่องจักรท่ีทันสมัย 
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10.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยตํางประเทศ ประกอบด๎วย งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ , 

เศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ รายละเอียดดังนี้ 
1. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Xiangyang Xin (2007) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ในบริบททาง
วัฒนธรรม: วิธีนําไปใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จีน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑
กระบวนการอยํางเป็นทางการวัฒนธรรมตามการพัฒนาด๎วยวิธีการและเครื่องมือท่ีจะถอดรหัสความ
ซับซ๎อนของประเพณีจีนและการถํายโอนความรู๎ทางวัฒนธรรมท่ีเข๎าใจในการออกแบบของผลิตภัณฑ๑
ท่ีรํวมสมัย ผลการวิจัยพบวํา ICA (การตีความ ศาสนวัตถุทางวัฒนธรรม) เป็นเครื่องมือสําหรับการ
วิเคราะห๑ความหมายทางวัฒนธรรมท่ีฝังตัวของวัตถุและปัจจัยท่ี SETIG(สังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและ
อุดมการณ๑ทางภูมิศาสตร๑) สําหรับการทําความเข๎าใจบริบทท่ีกว๎างขึ้นทางประวัติศาสตร๑และ
วัฒนธรรมของวัตถุ ความเข๎าใจในพฤติกรรมทางวัฒนธรรมเสนอ พฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดํน
และฉุกเฉินท่ีเหลือ เป็นกรอบสําหรับการทําความเข๎าใจความสัมพันธ๑แบบไดนามิกระหวํางชนิดท่ี
แตกตํางจากพฤติกรรมและการใช๎ ICB(ตีความพฤติกรรมวัฒนธรรม) เป็นเครื่องมือในการอธิบาย
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีมีสามระดับพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได๎ แรงจูงใจและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทาง
วัฒนธรรม ในสํวนสุดท๎ายของการแปลความหมายของส่ิงประดิษฐ๑แบบด้ังเดิมและความเข๎าใจของ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีมีการสังเคราะห๑ในกระบวนการการสร๎างนวัตกรรมใหมํขึ้นทางวัฒนธรรม 
มันกําหนดสินค๎าทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงบางภาพองค๑ประกอบพฤติกรรมหรือ
ปรัชญาของวัฒนธรรม และแนะนําสินค๎า Matrixวัฒนธรรมตําแหนํงเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพเพื่อ
มาตรฐานและประเมินสินค๎าทางวัฒนธรรมขึ้นอยูํกับระดับของการสะท๎อนความเห็นในองค๑ประกอบ
ทางวัฒนธรรมเหลํานั้น 

Minu Kumar (2008) ศึกษาเรื่อง บทบาทของการออกแบบผลิตภัณฑ๑ในการ
สร๎างมูลคําการสํงและการตีความ: ผลกระทบตํอผ๎ูบริโภค โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ ตอบสนองตํอความ
ต๎องการท่ีจะเข๎าใจกลไกในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ท่ีสามารถสร๎างมูลคําและการต้ังคําสําหรับสินค๎า 
ผลการวิจัยพบวํา ในตอนต๎นของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํโครงการ (NPD) ออกแบบผลิตภัณฑ๑วาด
ภาพการต้ังคําของคําของผลิตภัณฑ๑คือ SAFE (S-สังคม A-ความมีหน๎าตา เห็นใจผ๎ูอื่น F-การใช๎งาน.   
E-อารมณ๑).ท่ีจะสร๎างสําหรับผ๎ูบริโภค ในตอนท๎ายของโครงการเห็นได๎อยํางชัดแจ๎งผลิตภัณฑ๑อาจมีการ
กําหนดคําท่ีแตกตํางกันของคํา SAFEงานวิจัยนี้ได๎สํารวจและตรวจสอบปัจจัยท่ีจะชํวยหรือขัดขวาง
การฝังตัวของคําเริ่มต๎นการต้ังคําความปลอดภัยในผลิตภัณฑ๑อยํางชัดแจ๎ง จากนั้นจะประเมินวําคําท่ี
ฝังตัวอยูํในผลิตภัณฑ๑ท่ีมีการรับรู๎จริงโดยผ๎ูบริโภคเปูาหมายและสํารวจสภาพแวดล๎อมท่ีการรับรู๎นี้
เกิดขึ้นในท่ีสุดก็ประเมินวํามูลคําการสํงนําไปสํูการตั้งคําผลิตภัณฑ๑และสํารวจสภาพแวดล๎อมท่ีสํงผําน
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นี้เกิดขึ้น โครงการนี้ยังสํารวจบทบาทของความคาดหวังของผ๎ูบริโภคในความสัมพันธ๑ระหวํางมูลคํา
การรับรู๎และการต้ังคํา การศึกษาครั้งนี้จะชํวยให๎ผ๎ูบริหารและนักออกแบบเข๎าใจวําตลาดจริงเห็นคํา 
SAFE ในวิธีท่ีตรงตามวัตถุประสงค๑และภายใต๎เงื่อนไขนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้น 

Hui-Chun, Chan (2010) ศึกษาเรื่อง เช่ือมโยงชุมชนนวัตกรรมและความเร็ว
ในการเข๎าสํูตลาด: บทบาทการเป็นส่ือของกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ โดยมีวัตถุประสงค๑
เพื่อ นําเสนอผลกระทบของการมีสํวนรํวมของสมาชิกเต็มใจท่ีในการสร๎างแนวคิด การทดสอบ และ
การเปิดตัวสินค๎า ผลการวิจัยพบวํา ผลกระทบของสามขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํแสดงให๎
เห็นวํามีอิทธิพลอยํางมีนัยสําคัญกับความเร็วในผลิตภัณฑ๑ใหมํออกสํูตลาด 

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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 ท่ี
มีปฏิสัมพันธ๑กับเทคโนโลยี สิทธิทางปัญญา และการทํองเท่ียว  3) เป็นชุดความรู๎กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในมิติการพัฒนาและเช่ือมโยงกับภาคตัดขวางในระบบเศรษฐกิจท้ังระดับมหภาคและจุลภาค 
4) เป็นการพัฒนาทางเลือกท่ีเป็นไปได๎สําหรับการตอบสนองเชิงนโยบายเชิงบูรณาการ ท่ีมีความ
เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงานระหวํางกระทรวงท่ีเกี่ยวข๎อง 5) เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ 

John Newbigin (2010) ระบุวํา คุณคําของสินค๎าและบริการในระบบ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มีความเกี่ยวข๎องกับมิติเชิงสุนทรียะด๎วย มิใชํการคํานึงถึงเฉพาะการใช๎งานเทํานั้น 
อาทิ วัฒนธรรมการส่ือสารผํานบทเพลง ละคร ทัศนียภาพ เป็นต๎น อันเป็นการบํงช้ีถึงสถานภาพทาง
สังคม ท่ีถึงแม๎จะเป็นแนวคิดรุํนเกํา แตํก็ยังคงนํามาใช๎ได๎อยูํเสมอ และผ๎ูบริโภคก็พร๎อมท่ีจะจํายเงิน
ของตนไปเพื่อเสพสินค๎าและบริการเชิงสุนทรียะเหลํานั้น แนวคิดดังกลําวถือเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ โดยเปรียบเสมือนการนําแนวคิดการสร๎างสรรค๑ในอดีต เชํน การออกแบบ การตกแตํง การ
แสดง มาผนวกรวมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การโฆษณา แฟช่ัน และส่ือแบบภาพเคล่ือนไหว 
นอกจากนี้เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ยังให๎ความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิตอล ในฐานะปัจจัยขับเคล่ือน
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
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Tze-Chang, Liu (2011) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปิดและเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑: 
มุมมองโลกและการวิเคราะห๑เปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อเข๎าใจและวิเคราะห๑ประเด็น
ของการศึกษาเปิด เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ และการศึกษาท่ีสูงขึ้น 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ในทุกแงํมุมเหลํานี้ในแตํละประเทศท่ีแตกตํางกัน ผลการวิจัยพบวํา มีความแตกตํางในตัวแปร
บางอยํางในหมูํประเทศและภูมิภาค GDP สูงไมํจําเป็นต๎องนําไปสํูเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑การพัฒนา
อยํางมากแตํการพัฒนาท่ีดีของของตัวแปรบางตัวสามารถมีสํวนรํวมในการพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑
ในบางประเทศ 

Xuan Jiang (2011) ศึกษาเรื่อง การแพรํกระจายท่ัวโลกและการเปล่ียนแปลง
ของอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑สําหรับเมืองประสบการณ๑ภาษาจีนในเซี่ยงไฮ๎ ปักกิ่งและกวางโจว 
ผลการวิจัยพบวํา สถานการณ๑ปัจจุบันของอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ในประเทศจีนเสริมเหลํานั้นท่ี
เกิดขึน้ในโลกจากหลายๆ ด๎าน ได๎แกํ 1) อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ให๎มีสํวนรํวมในเชิงบวกตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจและเมือง 2) กลยุทธ๑ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร๎างสรรค๑เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชุมชนท่ีได๎รับการกระจายอยํางกว๎างขวางท่ัวโลก 3) อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑แตกตํางกันไปท่ัวท้ั ง
สถานท่ีและเครื่องช่ังน้ําหนัก , ความเข๎าใจท่ีแตกตํางกันการต้ังคําความต้ังใจในการศึกษาและ
ผลกระทบนโยบายท้ังหมดนําไปสํูการเปล่ียนแปลงซึ่งจะชํวยให๎ความยืดหยุํนของความคิดท่ีจะ
ตอบสนองความต๎องการท่ีหลากหลาย 

The United Nations Development Programme – UNDP (2013) ระบุ
วํา เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑เริ่มได๎รับความนิยมมาต้ังแตํปี 2001 โดย John Howkins นักเขียนและ
ผ๎ูจัดการส่ือสารมวลชนซึ่งได๎นําแนวคิดดังกลําวไปประยุกต๑ใช๎ใน 15 โรงงานอุตสาหกรรม เป็นการ
พัฒนาทางศิลปะไปสํูความเป็นวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี John Howkins พบวํา เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑สํงผลให๎เศรษฐกิจท่ัวโลกเติบโตกวํา 5% ในปี 2000 ซึ่งสินค๎าและบริการตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค๑มิได๎จํากัดเฉพาะกลํุมท่ีเกี่ยวข๎องกับวัฒนธรรมเทํานั้น แตํยังหมายรวมถึงกลํุมท่ี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมํๆ ด๎วย ในฐานะวัตนธรรมใหมํท่ีมีพลังตํอระบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
Supaporn Pitiporn Doctoral Degree (2004) ศึกษาเรื่อง บริโภคนิยมและ

การบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพร: กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอภัยภูเบศร โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อ อธิบายปรากฏการณ๑บริโภคนิยมของการบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพร โดยศึกษากรณี
การบริโภค ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอภัยภูเบศร ผลการวิจัยพบวํา การบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพรอภัยภูเบ
ศร เป็นการบริโภคภายใต๎ แนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมท่ี หลากหลาย ดังนี้ วัฒนธรรมยุคกํอน
ทันสมัยท่ีการบริโภคสมุนไพรหมายถึงการรักษาโรค วัฒนธรรมยุคทันสมัยท่ีการบริโภค สมุนไพร
หมายถึงการบริโภควิทยาศาสตร๑ และวัฒนธรรมยุคหลังทันสมัยซึ่ง โดยมีลักษณะของวัฒนธรรมแบบ
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หลังทันสมัยอยูํ สามลักษณะคือ 1) เป็นแนวคิดตํอต๎านการพัฒนาแบบทันสมัย การบริโภคผลิตภัณฑ๑
สมุนไพร หมายถึงการบริโภคธรรมชาติ 2) เป็นแนวคิดท่ีฝันเอาส่ิงดีๆในอดีตมารวมกับการพัฒนา
สมัยใหมํ การบริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพร หมายถึง การบริโภคภูมิปัญญาไทย และเทคโนโลยีสมัยใหมํ.
3).เป็นแนวคิดท่ีหลุดลอยไปจากราก ไมํมีอดีต อนาคต เสพการเปล่ียนแปลง การบริโภคผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรหมายถึงการบริโภคส่ิงท่ีอยูํในกระแส การศึกษานี้พบวําบริโภคนิยมครอบงําท้ังในสํวนของ
ผ๎ูผลิตและผ๎ูบริโภคแม๎แตํผ๎ูท่ีมีความคิดท่ีตํอต๎านบริโภคนิยม ท้ังยังทําให๎การรับรู๎และความหมายของ
สมุนไพร เปล่ียนไปจากวัฒนธรรมเดิม ปรากฏการณ๑มีผลกับสังคมไทยท้ังด๎านบวกและด๎านลบ ด๎าน
บวกทําให๎มีการต่ืนตัวในการใช๎ สมุนไพรอันเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของ
ทรัพยากรภายในท๎องถิ่น ท้ังยังทําให๎มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ในด๎านลบทําให๎สูญเสียคําใช๎จําย
ในสํวนท่ีเป็นความหมาย เชํน บรรจุภัณฑ๑ กล่ิน สี ส่ือประชาสัมพันธ๑ มากกวํา ประโยชน๑ท่ีแท๎จริงของ
มันซึ่งคือคุณคําในการแก๎ปัญหาสุขภาพ จากการวิจัยครั้งนี้มีข๎อเสนอแนะในการพัฒนาสมุนไพรคือ
ควรจัดการพัฒนาสมุนไพรให๎สอดคล๎องกับ ผ๎ูบริโภค ในแตํละกลํุม เชํน จัดให๎มีการเข๎าถึงข๎อมูลและ
การเกิดเครือขํายเพื่อการพึ่งตนเอง เปิดโอกาสให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากภูมิปัญญาไทยโดยดูแล
เพียงความปลอดภัย สํงเสริมให๎องค๑กรเอกชน ชุมชน ท่ีไมํแสวงกําไรมีสํวนรํวมในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร นําเทคนิคการโฆษณาและการออกแบบมาใช๎ในการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค และดูแล
ไมํให๎มีการใช๎ความเป็นวิชาชีพมาสํงเสริมการขายผลิตภัณฑ๑ 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการตลาดสร้างสรรค ์
Ted Levitt (1986) อ๎างถึงใน Philip A. Titus (2007) ศึกษาเรื่อง การจัดการ

ตลาดท่ีเช่ือมโยงความคิดสร๎างสรรค๑กับจินตนาการเข๎าด๎วยกัน Levitt ผลการวิจัยพบวํา การตลาดท่ี
ประสบความสําเร็จเริ่มจากแนวคิดเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นการตํอยอดการตลาดแบบด้ังเดิมท่ีเคยทํากันมา
กํอน และเหมือนเป็นการให๎ความสําคัญกับผ๎ูค๎าในปัจจุบันมากขึ้นด๎วย โดยเฉพาะการนําการใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑และจินตนาการมาพัฒนาบทบาทของการตลาด มิใชํเป็นการสร๎างความกดดันทาง
การตลาดดังเชํนท่ีเคยเกิดขึ้น การจัดการตลาดแบบมืออาชีพจึงควรนํานวัตกรรมใหมํๆ มาพัฒนา
สินค๎า บริการ และการขับเคล่ือนทางการตลาดตํางๆ การมีความคิดสร๎างสรรค๑ทางการตลาดจะเป็น
การยกระดับความสําคัญของการขึ้นมา ท้ังภายในภาคธุรกิจและชุมชน 

Ian Fillis (2005) ศึกษาเรื่อง การตลาดสร๎างสรรค๑สําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม ผํานการจัดการตลาดสร๎างสรรค๑ ผลการวิจัยพบวํา การตลาดสร๎างสรรค๑จะดําเนินการผําน
การนําเสนอความคิดถึงการตลาดในอนาคต ดังนั้นการตลาดสร๎างสรรค๑จึงต๎องการแนวคิดท่ีสร๎างสรรค๑
เป็นปัจจัยสําคัญ ผํานการจัดรูปแบบและมาตรการที่สร๎างสรรค๑เชํนกัน โดยต๎องเป็นการนําเสนอท้ังใน
มิติเชิงบวกและเชิงลบ โดยธรรมชาติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ควรให๎ความสําคัญกับการ
ขับเคล่ือนทางสังคมและลักษณะของการขับเคล่ือนท้ังภายในและภายนอกอันเป็นผลมาจากการ
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ตัดสินใจ การผนวกรวมการตลาดเข๎ากับความคิดสร๎างสรรค๑ ทําให๎ผ๎ูประกอบการเป็นเสมือนศิลปิน ท่ี
จะสร๎างสรรค๑การตลาดท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได๎ ซึ่งปัจจัยดังกลําวถือวํามีความสําคัญตํอการ
ดําเนินการตลาดสร๎างสรรค๑ 

Vandana Sharma (2014) ศึกษาเรื่อง การตลาดสร๎างสรรค๑ สําหรับธุรกิจ
ขนาดยํอม ผลการวิจัยพบวํา การตลาดจะเป็นส่ิงท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดหากนํามาผนวกรวมกับ
ประสบการณ๑ด๎านอื่นๆ การเสริมประสิทธิภาพนี้อาจจะทําได๎โดยการเพิ่มชํองทางการโฆษณาผํานปูาย
ประกาศ หนังสือพิมพ๑ วิทยุ โทรทัศน๑ เป็นต๎น ซึ่งควรต๎องได๎รับการปรับแตํงให๎เหมาะสมกับ
กลํุมเปูาหมายทางการตลาดด๎วย และถ๎าหากการตลาดถูกนําสํงไปยังบุคคลท่ีไมํใชํกลํุมเปูาหมาย ก็
เทํากับเป็นการเสียเวลาเปลํา แนวคิดการตลาดสร๎างสรรค๑ กํอต้ังขึ้นในปี 1997 ถือเป็นแนวทาง
การตลาดท่ีนําสนใจโดยเป็นการเสนอสินค๎าและบริการผําน 5 รูปแบบ ได๎แกํ ส่ือส่ิงพิมพ๑ การจัด
โปรโมช่ัน การบรรจุหีบหํอ การนําเสนอ และการจัดทําสินค๎าเฉพาะ 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
Norris F. Krueger และ Jr.Deborah V. Brazeal. (1994) ศึกษาเรื่อง 

ความสามารถเชิงประกอบการ และผ๎ูประกอบการท่ีมีความสามารถ ผลการศึกษาพบวํา การพัฒนา
ศักยภาพของผ๎ูประกอบการนั้น ต๎องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ การสนับสนุนของผ๎ูนํา การให๎
รางวัลสําหรับผ๎ูประกอบการรายใหมํ การนําเสนอเทคโนโลยีแบบใหมํๆ สําหรับผ๎ูประกอบการ 
โดยท่ัวไปแล๎ว ปัจจัยดังกลําว มักไมํคํอยเกิดขึ้นในกลํุมผ๎ูผลิตรายใหญํ การเพิ่มความตระหนักใน
ความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของผ๎ูประกอบการในชุมชนก็ถือวําสําคัญ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการ
ทํางานเป็นทีม เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนในทีมได๎แสดงความสามารถเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ผ๎ูบริโภคท่ีแตกตํางกันได๎ ท้ังหมดท้ังส้ินนี้อาจจะต๎องอาศัยเครื่องมืออื่นๆ นอกจากการจัดการฝึกอบรม 
เชํน การสร๎างความตระหนักในคุณคําตนเองของผ๎ูประกอบการ การนําเสนอแหลํงทรัพยากรท่ีมีอยูํ 
การเผยแพรํความสามารถของผ๎ูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการเข๎ารํวม
กระบวนการพัฒนาศักยภาพตํอไป 

Judy Matthews (2007) ศึกษาเรื่อง ความคิดสร๎างสรรค๑และการ
ประกอบการ: ใกล๎ชิดหรือหํางไกล ผลการศึกษาพบวํา การประกอบการและความคิดสร๎างสรรค๑มี
ความเช่ือมโยงกันอยํางใกล๎ชิดในหลายประเด็น โดยตํางก็มีความเกี่ยวข๎องกับความสําคัญของทัศนคติ 
แนวคิด แรงบันดาลใจ และภาพลักษณ๑ ความคิดสร๎างสรรค๑และการประกอบการตํางก็มีความสําคัญ
ท้ังในระดับองค๑กรและปัจเจกบุคคล ท้ังนี้ยังรวมถึงจินตนาการ เปูาประสงค๑ แรงบันดาลใจ ความรู๎ 
ทักษะ และปัจจัยแวดล๎อมอื่นๆ ท่ีแม๎จะมีบทบาทแตกตํางกัน แตํตํางก็มีสํวนในการสร๎างความสําเร็จ
ให๎กับองค๑กร อยํางไรก็ตาม การประกอบการและความคิดสร๎างสรรค๑ไมํได๎ถือเป็นส่ิงท่ีมีลักษณะ
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ตายตัว แตํจะเปล่ียนแปลงแตกตํางกันไปตามกระบวนการดําเนินงานและการปรับเปล่ียนตาม
ความคิดของแตํละบุคคล 

Jaime Faustino (2012) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผ๎ูประกอบการ: รูปแบบ
สําหรับการเปล่ียนแปลงเชิงสถาบัน ผลการศึกษาพบวํา  การพัฒนาผ๎ูประกอบการเป็นการปรับปรุงท่ี
ผนวกเทxsazคโนโลยีและความเป็นไปได๎ในทางการเมืองเข๎าด๎วยกัน โดยองค๑ประกอบท่ีสําคัญ
องค๑ประกอบหนึ่งคือ การเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติจริง ซึ่งจะชํวยลดความซับซ๎อนท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงเชิงสถาบันได๎ รูปแบบการพัฒนาผ๎ูประกอบการนี้ยังเป็นขั้วตรงข๎ามกับแนวคิดแบบเกําท่ี
ให๎ความสําคัญกับการจัดวางกิจกรรมและเปูาหมายไว๎ลํวงหน๎า ซึ่งสํวนมากมักจะไมํสามารถ
ปรับเปล่ียนให๎เข๎ากับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอยูํเสมอได๎ 

ตารางท่ี 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง 

แนวคิด/ทฤษฎี ประเด็นที่ใช้ในการวิจัย 
1. แนวคิดความเป็นผ๎ูประกอบการ ปัจจัยความสําเร็จของผ๎ูประกอบการ วิสาหกิจ

ชุมชนจะดําเนินตํอไปได๎ขึ้นอยูํกับ ผ๎ูประกอบการ 
เพราะผ๎ูประกอบการเป็นผ๎ูกําหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน๑ นโยบาย และกลยุทธ๑ตํางให๎มีความ
เหมาะสมกับส่ิงแวดล๎อมและสังคมท่ีดํารงอยูํ 

2. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวคิดรํวมกันของคนในชุมชน ท่ีอยากจะ

ผลิตสินค๎า การให๎บริการตํางๆ เป็นการดําเนิน

กิจการด๎วยความผูกพัน มีวิถีชีวิตรํวมกัน โดยมี

การจัดการเงินทุนอยํางสร๎างสรรค๑ เพื่อสร๎างงาน 

สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน  

3. แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ แนวคิดท่ีจะสร๎างให๎เกิดการเปล่ียนแปลง

ผลิตภัณฑ๑ท่ีเน๎นอัตลักษณ๑ และคุณคําของ

ผลิตภัณฑ๑ โดยใช๎องค๑ความรู๎ การศึกษา การ

สร๎างสรรค๑งาน และการใช๎ทรัพย๑สินทางปัญญา 

มารวมกัน กํอให๎เกิดอุตสาหกรรมความคิด  
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ตารางท่ี 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง (ตํอ) 

แนวคิด/ทฤษฎี ประเด็นที่ใช้ในการวิจัย 

4. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ 

กระบวนการท่ีพฒันาให๎ผลิตภัณฑ๑ดีข้ึน โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ๑เดิมท่ีมีอยูํ หรือออกแบบ

ผลิตภัณฑ๑ใหมํ เพื่อตอบสนองความต๎องการของ

ผ๎ูบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

6. แนวคิดเครือขํายทางสังคม ศักยภาพเครือขํายทางสังคม เกิดได๎จากความ

รํวมมือกัน ความสามัคคีของเครือขําย มี

ยุทธศาสตร๑ระบบการจัดการและการวางแผนท่ีดี 

เหมาะสมกับสถานการณ๑สมาชิกรวมกลํุมกันอยําง

เหนียวแนํนและมีระเบียบกฎเกณฑ๑ของเครือขําย 

มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการดําเนินงาน

ของเครือขําย 

7. แนวคิดการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ เป็นกระบวนการทางการผลิตใหมํเพื่อสร๎าง

ประเทศให๎เป็นอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑  ผลักดัน

เปล่ียนแปลงแนวคิดการตลาดให๎สร๎างสรรค๑มาก

ขึ้น   โดยต๎องคํานึงถึง Functional (ประโยชน๑ใช๎

สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพทางอารมณ๑) 

ไปพร๎อมๆกัน 
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ตารางท่ี 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง (ตํอ) 

แนวคิด/ทฤษฎี ประเด็นที่ใช้ในการวิจัย 

8. แนวคิดกระบวนการพัฒนา การพัฒนาเป็นการทําให๎ดีขึ้น ให๎เจริญขึ้น เป็น

การเพิ่มคุณคําของส่ิงตํางๆ การพัฒนาอาจพัฒนา

จากส่ิงท่ีมีอยูํเดิม หรือสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํก็ได๎ 

9. แนวคิดธุรกิจชุมชน เป็นการรํวมมือกันเพื่อดําเนินการทางธุรกิจของ

คนในชุมชน ท่ีไมํใชํมุํงเน๎นแตํการสร๎างผลกําไร 

แตํเน๎นการเกิดประโยชน๑กับชุมชนและสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชนเกิดจากการใช๎ส่ิงท่ีมีอยูํใน

ชุมชนท้ังทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง

เศรษฐกิจ ทุนทางส่ิงแวดล๎อม เพื่อการพึ่งพา

ตนเอง และการเพิ่มรายได๎ให๎กับชุมชน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 กรอบแนวความคิด 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
- แนวคิดความเป็นผู๎ประกอบการ 
- แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 
- แนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
- แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

และการเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ 
- แนวคิดทุนทางสังคม 
- แนวคิดเครือขํายทางสังคม 
- แนวคิดการตลาดเชิงสร๎างสรรค๑ 
- แนวคิดกระบวนการพัฒนา 
- แนวคิดธุรกิจชุมชน 

- ข้อมูลเบื้องต้น สถานภาพ กลุ่ม
วิสาหกิจ 

- สภาพปญัหา จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

 
 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน  
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบ
กับลักษณะการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน.3) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อ
ประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท้ังนี้ผู้วิจัยด าเนินการออกแบบการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย 
(Research: R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development: D and D)ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) 
ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลและถอดบทเรียน  (Evaluation: E) 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research:.R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) 

1. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบท
กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการศึกษา ดังนี้ 

2. การคัดเลือกพื้นที่ในงานวิจัย 
การคัดเลือกพื้นท่ีในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยต้องท าการคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อเป็นสนามใน

การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยท าการคัดเลือกจังหวัดนครปฐม เป็นสนามในการศึกษา และได้ก าหนดการ
ด าเนินการเป็นล าดับข้ันตอนดังนี้ 
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2.1.ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดย
ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) รวมท้ังได้ติดต่อประสานอื่นๆ จาก
หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 เป็นต้น  

2.2 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และท าการคัดเลือกกลุ่ม
วิสาหกิจ จาก 7 อ าเภอในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอ
สามพราน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสนและอ าเภอดอนตูม โดยท าการ
คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจเพื่อใช้พื้นท่ีในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) จ านวน 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

2.2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ในการเลือกพื้นท่ีวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันต่อไปนี้ 
1..ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจ โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร และ 

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ( Internet) รวมท้ังได้ติดต่อประสานข้อมูลอื่นๆ จากหน่วยงานและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลพื้นท่ีกลุ่มภาคกลางตอนล่าง จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ 
สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

2..ตรวจสอบรายช่ือกลุ่มวิสาหกิจจากส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พบว่า รายช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจ านวนมากถึง 3,618 แห่ง จาก 8 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตพืช ปศุสัตว์ สมุนไพร และการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลจ านวนรายช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีได้ลงทะเบียนสาระสนเทศส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก จ านวนผู้ลงทะเบียน 
1. นครปฐม 278 
2. กาญจนบุรี 899 
3. ราชบุร ี 398 
4. สุพรรณบุรี 651 
5. เพชรบุรี 232 
6. สมุทรสงคราม 346 
7. สมุทรสาคร 131 
8. ประจวบคีรีขันธ์ 683 

รวมทั้งหมด 3,618 
ท่ีมา: ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ.  (2558).  พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

2.3 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้ังหมดในภาคตะวันตก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น และได้พิจารณาเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพร้อมกับท าการศึกษาทดลอง (Tryout 
Study) ในเบื้องต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการวิจัยครั้งนี้และให้ผู้วิจัยสามารถเขียนแผนการ
ด าเนินงานการวิจัยและประเด็นส าคัญตามท่ีต้องการวิจัยโดยกลุ่มท่ีถูกคัดเลือกในการศึกษาท่ีผู้วิจัยจะใช้
เป็นพื้นท่ีศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 

2.3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

2.3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
ส าหรับเหตุผลในการเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ ได้แก่  
1. เป็นลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนใน

ชุมชน มีการท างานร่วมกัน และมีทัศนคติในการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ 
2. ได้ประกอบกิจการโดยอาศัยส่ิงท่ีอยู่รอบตัวคิดค้น สรรหา ปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
3. มีลักษณะของทุนทางกายภาพ ทุนทางวัฒนธรรม และองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
4. เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรมจังหวัด 
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5. เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการประกอบกิจการ มีอัตลักษณ์ของตนเองในการผลิต
สินค้าเพื่อจัดจ าหน่าย และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตสินค้า  

6. การให้ความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงระยะการเดินทางในการเก็บ
ข้อมูลท่ีผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 

ท้ังนี้ 2 กลุ่มข้างต้นจึงมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาเป็นต้นแบบในการศึกษาทดลอง 
(Tryout Study) 

3. วิธีด าเนินการ 
3.1.การศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง.และข้อมูลพื้นฐานการประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานในรูปแบบเอกสารผลงานวิชาการ หนังสือ ต ารา และข้อมูล
จากInternet ผ่าน Website ต่างๆ 

3.2 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ผลงานวิชาการ หนังสือ ต ารา 
และข้อมูลจากInternet ผ่าน Website ต่างๆ 

3.3 การเตรียมชุมชน และศึกษาส ารวจพื้นท่ีวิจัย ผู้วิจัยได้จัดเตรียมชุมชนโดยท าการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชน ประธานกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเตรียมพื้นท่ีและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ในพื้นท่ีให้รับทราบการวิจัยและพัฒนา เตรียมความพร้อมในการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา  (Research and 
Development) 

3.4 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์รูปแบบการสร้างเครื่องมือและออกแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ท าการออกเครื่องมือในการวิจัย 

3.5.ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก  ( In-depth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อสอบถาม สภาพการณ์ บริบทกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

4. กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล 
4.1.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บริบทและสภาพท่ัวไปของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้รู้ . (Key.Information) จ านวน 10.คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม 
คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแห่งละ 10 คน  

4.2 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ในการศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส า เร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รู้  (Key 
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Information) จ านวน 5คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งละ 5 คน  

4.3.ก ลุ่ม เป้ าหมาย ในการ บั น ทึก ก าร สั ง เ กตแบ บมี ส่ วน ร่ ว ม .( Participant 
observation) ใช้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รู้ (Key.Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในขณะท่ี
เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล      

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.1 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

ใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) จ านวน 10
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บริบทและ
สภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงจากกลุ่มผู้รู้ 

องค์ประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์จ านวน 7 ข้อ 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลประวัติความเป็นมา บริบทท่ัวไป และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน จ านวน 18 ข้อ 
5.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) ใช้

เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) จ านวน 5 
คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ใน
การศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 

องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์จ านวน 7 ข้อ 
ตอนท่ี 2 สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 ข้อ 
5.3.แบบบันทึกการสัง เกตแบบมี ส่วนร่วม .(Participant.Observation) .ใช้เป็น

แนวทางในการสังเกต ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์         

องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนา
กลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการด าเนินงาน 

6. การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
6.1 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) จ านวน 10 คน 
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6.1.1.ศึกษาการสร้างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ท่ีใช้ในการวิจัย 

6.1.2.สร้างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยให้ข้อค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการจะศึกษาอย่างครบถ้วน 

6.1.3 น าแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured 
Interview) ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ภาษาและวัดผลประเมินผล 
เพื ่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิ เคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของ แบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview)โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร (โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

N

R
IOC


  

 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N  = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC.โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้
มีความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 

6.1.4.น าแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง .(Structured 
Interview) ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
1. ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2. ก่อต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแล้วกี่ปี และมีสมาชิกเริ่มแรกและปัจจุบัน

กี่คน 
3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกี่ชนิด 
4. วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง 
5. แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตอยู่ท่ีไหน 
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6. กระบวนการในการผลิต มีอะไรบ้าง 

7. ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีมียอดจ าหน่ายและเป็นท่ี

นิยมสูงสุด 

8. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการปรับปรุงและพัฒนาบ้างหรือไม่ 

9. ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างไร 

10. ท่านคิดว่าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดเด่นอะไร จนท าให้เป็นท่ี

รู้จักของคนท่ัวไป 

11. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีท่ีไหนบ้าง และมีช่องทางการจัด

จ าหน่ายอย่างไร 

12. หน่วยงานของภาครัฐมีส่วนร่วมช่วยพัฒนากลุ่มอย่างไรบ้าง 

13. ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆให้กับสมาชิกบ้าง

หรือไม่ อย่างไร 

14. ทางกลุ่มมีการปรับปรุงรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อของสินค้าบ้าง

หรือไม่ อย่างไร 

15. ใครเป็นผู้แนะน าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต และจัดจ าหน่ายสินค้าของ

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 จ านวน 5 คน 

6.2.1.ศึกษาการสร้ างแบบสัมภาษณ์เชิง ลึกแบบมีโครงสร้ าง . ( In-depth 
Structured Interview) ท่ีใช้ในการวิจัย 

6.2.2.สร้างแบบสัมภาษณ์เชิง ลึกแบบมีโครงสร้าง . ( In-depth.Structured 
Interview) โดยให้ข้อค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการจะศึกษาอย่างครบถ้วน 

6.2.3.น าแบบสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึกแบบมี โครงสร้ า ง . ( In-depth.Structured 
Interview) ไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 5.คนท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ภาษาและวัดผลประเมินผล เพื่อ
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ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (โชติ
มา หนูพริก, 2553: 123) 

N

R
IOC


  

 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC.โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้
มีความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 

6.2.4.น าแบบสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึกแบบมี โครงสร้ า ง . ( In-depth.Structured 
Interview) ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
1. สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหา

และอุปสรรคอะไรบ้าง 
2. ท่านมีวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อย่างไร 
3. การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง 
4. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จในการประกอบ

กิจการวิสาหกิจชุมชน 
5. ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการการสนับสนุนทางด้านใดบ้าง 

และจากหน่วยงานใด 
6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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6.3 แนวทางการบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ศึกษาประเด็นท่ีใช้ในการสังเกต คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่มท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนฯกลุ่มผู้รู้ (Key Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 
ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล         

6.4.แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานการสนทนากลุ่ม ใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม
เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ระดับลึก 

ขั้นที่ 1 เตรียมตัวก่อนการสนทนากลุ่ม 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 

2. ศึกษาเรื่องท่ีจะสนทนากลุ่ม 

3. ก าหนดนัดหมายเวลาและสถานท่ี 

4. สร้างแนวทางการสนทนากลุ่ม 

ขั้นที่ 2 การด าเนินการสนทนากลุ่ม 

1. กล่าวทักทายและบอกจุดประสงค์ในการสนทนากลุ่ม 

2. ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนบันทึกผลการสนทนากลุ่ม 

3. ท าการสนทนากลุ่ม 

4. บันทึกผลการสนทนากลุ่ม 

ขั้นที่ 3 ปิดการสนทนากลุ่ม ด้วยการขอบคุณ และอ าลา 

ขั้นที่ 4 ประเมินผลจาการสนทนากลุ่ม จดบันทึกและน ามาวิเคราะห์เนื้อหา 

องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม 

การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยการน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) และน าเสนอแบบพรรณนาความ 

7. การตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
ลักษณะการตรวจสอบเครื่องมือเชิง คุณภาพในงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพ

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 ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม และ
การสังเกต โดยใช้พื้นท่ีในศึกษาทดลอง (Tryout Study) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่                                                         

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐมท่ีต้ัง เลขท่ี 88 หมู4่ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมท่ีต้ัง เลขท่ี 4/30 หมู่ 2 ต าบล
สนามจันทร์อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 4  สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือที่ใช้ กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 
1. ศึกษาสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลงานวิชาการ
หนังสือ ต าราท่ี
เกี่ยวข้อง 

การบันทึกข้อมูล/ 
การวิเคราะห์เนื้อหา 

การศึกษาค้นคว้า 
รวบรวม และท าการ
สังเคราะห์ความรู้ 

ข้อมูลอิ่มตัว 
(Saturated Data) 

2. ศึกษาข้อมูล
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
บริบทกลุ่มวิสาหกิจ 

ประธานกลุ่ม 
วิสาหกิจ      
ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชาวบ้านในพื้นท่ี 

หนังสือ ต ารา 
งานวิจัย 
แบบสอบถาม
ประกอบการ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
(Structured 
Interview) 
แบบบันทึกการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม 
(Participant 
Observation) 
การสนทนากลุ่ม 

ผู้วิจัยลงพื้นท่ีท าการ
เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 10 
คน  
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ตารางท่ี 4  สรุปข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องและ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือที่ใช้ กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 
3. ศึกษาสภาพ
ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อน และปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 

ประธานกลุ่ม 
คณะกรรมการ 
สมาชิกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบมีโครงสร้าง
(In-depth 
Structured 
Interview) 

ผู้วิจัยลงพื้นท่ีท าการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้รู้ 
(Key Information)  

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 5 
คน  

 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development:.D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development: D and D) 

1..วัตถุประสงค์ เพื่อน าองค์ความรู้ ท่ีได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 การวิจัย 
(Research: R1) ด าเนินการออกแบบและจัดท ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯซึ่ง
ในขั้นการพัฒนา (Development: D1) ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการศึกษาวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การด าเนินการออกแบบและจัดท ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ขั้นตอนท่ี 2การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ 
ขั้นตอนท่ี 3การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1.ขั้นตอนท่ี.1.การด าเนินการออกแบบและจัดท ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชนฯ 
2.1.1 ผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐานการ

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหา 
จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในจากการวิเคราะห์ในขั้นการวิจัย (Research: R1) 
การศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
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2.1.2 ผู้ วิ จั ยท า การออกแบบและ จัดท า รู ปแบบการพัฒนา ศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎี ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ชุมชน และปรากฏการณ์
ทางสังคม 

2.1.3.น าร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพื่อท าการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ความถูกต้อง
ของเนื้อหาและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 -1.00 และปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษา โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ 
2.2.1 ผู้วิ จัยท าการศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ข้อมูลสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ในจากการวิเคราะห์ในขั้นการวิจัย (Research: R1) ท าการก าหนดประเด็นท่ีส าคัญท่ีผู้ประกอบการ
ชุมชนควรรู้เพื่อปรับใช้องค์ความรู้กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้แก่ ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ประเด็นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ประเด็นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. ประเด็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) 

2.2.2 ผู้วิจยัท าเชิญวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ และท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมการอบรมความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ  

2.2.3 จัดการอบรมความรู้เป็นเวลา 1 วัน โดยมีการประเมินความรู้ก่อน หลัง
การอบรม (Pretest - Posttest) และจัดท าแบบประเมินผลการอบรม 

2.2.4 ผู้วิ จัยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีไ ด้จากการอบรม และจากเครื่องมือ
แบบสอบถามการประเมินความรู้ก่อน หลังการอบรม (Pretest - Posttest) และแบบประเมินผลการ
อบรมเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2.3 ขัน้ตอนท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
2.3.1.หลังจากกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 แห่ง

ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม ผู้น าชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ารับการ
อบรมความรู้ ผู้วิจัยจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
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2.3.2.ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มย่อย จัดหาวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.3.3.ผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จ านวนกลุ่มละ 1 ช้ินงาน 

2.4 ขั้นตอนที่  4 การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม.(Participant.Observation).ใช้เป็นแนวทางในการ
สังเกต ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์         

องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนา
กลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการด าเนินงาน 

3. กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล 
3.1.การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน

ฯ กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  
จ านวน 5คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้วิจัยจะได้ปรับปรุงจนเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม 

3.2.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับในการจัดอบรมความรู้แก่ ผู้ประกอบการชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
สมาชิกในกลุ่มคณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนพื้นท่ีละ 12 
คน รวมเป็นท้ังหมด 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเข้าร่วมการ
อบรมพัฒนาความรู้ 

3.3.กลุ่มเป้าหมายในการ จัดท ารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ ใ ช้
กลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนา ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
สมาชิกในกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนพื้นท่ีละ 10 
คน รวมเป็นท้ังหมด 20”คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเข้าร่วมการ
อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ านวน 1 ช้ินงานต่อ 1 กลุ่ม  

3.4.ก ลุ่ม เป้ าหมาย ในการบั น ทึกการ สั ง เ กตแบบมี ส่ วน ร่ ว ม .(Participant 
observation)ใช้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รู้ (Key.Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ในขณะท่ี
เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล    
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.1.แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ท่ีผู้วิจัยได้ท าการ
พัฒนาขึ้นและผู้วิจัยจะได้ท าการปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมต่อไป 

องค์ประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในลักษณะข้อค าถามจ านวน 35 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของท่านและข้อเสนอแนะ

อื่นๆท่ีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.2 แบบสอบถามท่ีใช้ในการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ในงานวิจัยฉบับนี้แบ่งออกเป็น 

4.2.1 แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pre-test & Post-
test ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรมท้ังก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับ
การอบรม เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามในลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) คือการวัดความรู้โดยให้เลือก
ตัวเลือกท่ีถูกท่ีสุดจากตัวเลือก 4 ตัว 

องค์ประกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 1 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลค าถามในการวัดความรู้  จ านวน 20 ข้อ 

4.2.2.แบบประเมินผลการอบรม.ใช้เป็นแนวทางในการประเมินรูปแบบการจัด
อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัน เวลา สถานท่ี ส่ิง
อ านวยความสะดวก อาหารเครื่องด่ืม วิทยากร และความรู้ท่ีได้รับ เป็นต้น เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5ข้อ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จ านวน 10ข้อ 
ส่วนท่ี.3.เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

อื่นๆ 
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4.2.3 แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม.(Participant Observation) ใช้เป็น
แนวทางในการสังเกต ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์         

องค์ประกอบของแบบบันทึกการสังเกตแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การสนทนากลุ่ม 
การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการด าเนินงาน 

5. การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ 

มีข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
5.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯได้ตาม

วิธีของเบสท์ (Best, 1986: 181 - 182) 
5.1.2 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชนฯ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 72 -74) 

5.1.3 การตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินจากแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญในการตรวจ
เครื่องมือ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ด้าน
ความถูกต้องของเนื้อหาและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ในและน ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 
และปรับปรุงแก้ ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษาท่ีใช้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค านวณค่าตามสูตร (โชติมา 
หนูพริก, 2553: 123) 

N

R
IOC


  

 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 



135 

น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC.โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้
มีความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 

5.1.4 น าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ ท่ีปรับจากการตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ ใช้
สอบถามผู้เช่ียวชาญในการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ จ านวน 5 คน 

5.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉล่ีย
มาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (Best & Kahn, 1998: 247) 

ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
4.50 – 5.00 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด 
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 ท่ีใช้ในการวิจัย 

5.2.2 สร้างแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest
โดยให้ข้อค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการจะอบรมให้ความรู้อย่างครบถ้วนท าการออก
แบบสอบถามในลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple-choice) คือการวัดความรู้โดยให้เลือก
ตัวเลือกท่ีถูกท่ีสุดจากตัวเลือก 4 ตัว 

5.2.3.การตรวจสอบแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & 
Posttest โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบแบบ
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest ด้านความถูกต้องของเนื้อหาและความ
เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ในและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
รายละเอียดของภาษาท่ีใช้เกี่ยวกับแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest
โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ 
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เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 

ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 

เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินความรู้ก่อน

และหลังการอบรม Pre-test & Post-test โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร 

(โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

N

R
IOC


  

 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดย
ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้
มีความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 

5.2.4 การทดสอบค่าความเช่ือมั่น ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5.2.4.1 การทดสอบค่าความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปทดสอบใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน.12.ตัวอย่าง เพื่อทดลองน าไปทดสอบค่าความเช่ือมั่น .(Reliability).โดยใช้วิธี 
Kuder-Richardson สูตร KR-20 ทดสอบว่าแต่ละข้อในแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ และท าการปรับปรุงแก้ไข (Ebel and Frisbie, 1986: 77 - 78) 
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เมื่อ  rkr-20 คือ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
  K คือ จ านวนแบบสอบถาม 
  p คือ สัดส่วนของผู้ท าถูกหารด้วยจ านวนคนตอบ 
       แบบสอบถามท้ังหมด 
  q คือ สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่งๆ หรือ 1 - p 
  s2 คือ คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
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5.4.2.2 การวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r)  
ค่าความยากง่าย (p) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 12 ตัวอย่าง เพื่อทดลองน าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยเกณฑ์ของแบบทดสอบท่ีดี ควรมีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20.-.0.80.การวิเคราะห์ความยากง่ายเป็นการวิเคราะห์รายข้อ.ใช้สูตร               
(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545)  

  
N

R
p   

เมื่อ P คือค่าความยากของข้อค าถามแต่ละข้อ 
  R คือ จ านวนผู้ท่ีตอบข้อค าถามนั้นถูก 
  N คือ จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่าย (p)  
0.81 - 1.00  ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 
0.60 - 0.80  ค่อนข้างง่าย (ดี) 
0.40 - 0.59  ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 
0.20 - 0.39  ค่อนข้างยาก (ดี) 
   0 - 0.19   ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดท้ิง) 

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบ (r) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไป
ทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 ตัวอย่าง เพื่อทดลองน าไปทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การหาอ านาจ
จ าแนก เป็นการดูความเหมาะสมของรายข้อว่า ข้อค าถามสามารถจ าแนกกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง 
หรือจ าแนกผู้ท่ีมีคุณลักษณะสูงจากผู้มีคุณลักษณะต่ าได้ ค่าอ านาจจ าแนกท่ีดี ควรมีค่าต้ังแต่ 0.2 ขึ้น
ไป โดยใช้สูตร (เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545)  

  
N

RR
r LU 
  

เมื่อ r คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
  UR  คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก  
  LR  คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าท่ีตอบถูก  
  N คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าอ านาจจ าแนก (r)  
 มากกว่า 0.40    ดีมาก 
 0.30 - 0.39   ดี 
 0.20 - 0.29   ควรปรับปรุงใหม่  
 ต่ ากว่า 0.20   ไม่ดี (ควรตัดข้อสอบข้อนั้นท้ิงไป) 
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5.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
Pretest & Posttest ก าหนดเกณฑ์คะแนนก่อนและหลังการอบรม ดังนี้ (นรินทร์ สังข์รักษา, 2555) 

คะแนนเฉล่ีย มากกว่า 16 คะแนน (มากกว่า 80%) หมายถึง ความรู้ในระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 13 - 15 คะแนน (60 - 79.9%) หมายถึง ความรู้ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย น้อยกว่า 12 คะแนน (น้อยกว่า 60%) หมายถึง ความรู้ในระดับน้อย 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อไป 

5.3 แบบประเมินผลการอบรม มีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการ
วิจัย ดังนี้ 

5.3.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินผลการอบรม ท่ีใช้ในการวิจัย 
5.3.2 สร้างแบบประเมินผลการอบรม โดยให้ข้อค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับ

ประเด็นท่ีต้องการจะประเมินอย่างครบถ้วนท าการออกแบบสอบถาม 
5.3.3 การตรวจสอบแบบประเมินผลการอบรม โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญใน

การตรวจเครื่องมือ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบแบบประเมินผลการอบรม ด้านความถูกต้องของ
เนื้อหาและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ในและน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษาท่ีใช้เกี่ยวกับแบบประเมินผลการอบรม โดยก าหนด
เกณฑ์พิจารณา คือ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินผลการ
อบรม โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

N

R
IOC


  

 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดย

ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 
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วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินผลการอบรม โดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ (Best & 
Kahn, 1998: 247) 

  ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
4.50 - 5.00  ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49  ความคิดเห็นในระดับมาก 
2.50 - 3.49  ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49  ความคิดเห็นในระดับน้อย 
1.00 - 1.49  ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อไป 

5.4 แนวทางการบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ศึกษาประเด็นท่ีใช้ในการสังเกต คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่มท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนฯ กลุ่มผู้รู้ (Key Information) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 
ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล         
 
ตารางท่ี 5  สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design 

and Development: D and D) 

วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เครื่องมือที่

ใช้ 
กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 

1. ด าเนินการ
ออกแบบและ
จัดท ารูปแบบ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ 

ผู้เช่ียวชาญ 
5 คน 

การสังเคราะห์
เน้ือหา 
แบบประเมิน
ความ
เหมาะสมของ
รูปแบบการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ 

ท าการสังเคราะห์เน้ือหาเพื่อ
ออกแบบและจัดท ารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์     
จัดส่งรูปแบบให้แก่ผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ท าการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ได้รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีผ่าน
การรับรองจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 5 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development: D and D) (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เครื่องมือที่

ใช้ 
กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 

2. จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
ชุมชนฯ 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนท่ีถูก
คัดเลือกใน
การศึกษา 
24 คน 

แบบประเมิน
ความรู้ก่อน
และหลัง
ได้รับการ
อบรม 
Pretest & 
Posttest 
แบบ
ประเมินผล
การอบรม 
 

การจัดอบรมให้ความรู้ โดยผู้วิจัยคัด
สรรวิทยากรผู้เช่ียวชาญทางด้าน
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน และปัจจัยส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐ 
การจัดอบรมมีการประเมินความรู้ 
ก่อน - หลังได้รับการอบรม และให้ผู้
เข้าอบรมจัดท าแบบประเมินผลการ
อบรม 

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

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิต
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) 

กลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชนท่ีถูก
คัดเลือกใน
การศึกษา 

สถานท่ี  
วัตถุดิบ      
วัสดุอุปกรณ์ 

จัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิต
ผลิตภัณฑส์ร้างสรรค์ (ต้นแบบ)โดย
วิทยากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) 1 
ช้ินงาน 

4. การวิเคราะห์
การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม 
(Participant 
observation) 

ประธานกลุ่ม 
วิสาหกิจ      
ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์
ชาวบ้าน 
ชาวบ้านใน
พื้นท่ี 

แบบบันทึกการ
สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 
(Participant 
Observation) 
การสนทนา
กลุ่ม 

ผู้วิจัยลงพื้นท่ีท าการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมายการสังเกต ในขณะท่ี
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์         

ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 
10 คน 
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) 
1. วัตถุประสงค์ เพื่อท าการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) 

1.1 ขอบเขตผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคเป้าหมายในจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขานครปฐม) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (สาขานครปฐม) โรงเรียน
ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ร้านคาเฟ่อเมซอน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 16 วัน ต้ังแต่วันท่ี 15 - 30 พฤศจิกายน 2558 

1.2 กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 กรอบแนวความคิดการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) 

 
 
 
 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์  
- เพศ 
- อายุ  
- การศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 
- อาชีพ 

 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  
- รู้จักผลิตภัณฑ์ 
- เคยรับประทานผลิตภัณฑ์ 
 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) (Product Testing) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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1.3.เคร่ืองมือที่ใช้ .เป็นแบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  (ต้นแบบ).
(Product.Testing) แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง รวมท้ังอุปกรณ์เทปบันทึกเสียง เพื่อ
ช่วยในการเก็บข้อมูลโดยสามารถแบ่งเครื่องมือเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 เคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
1.3.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ 

แบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product 
Testing) ใช้ส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยท าการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด การยอมรับและการตัดสินใจซื้อ 

1.3.1.2 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีความสนใจในช้ินงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ประกอบไปด้วย ผู้บริโภคท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ 
1.3.1.3.กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการค านวณขนาดตัวอย่าง 

โดยใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro.Yamane,.1967) กรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 

 

2

2

e

pqZ
n   

เมื่อ    n  คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    p  คือ สัดส่วนประชากรท่ีสนใจศึกษา 
    q  คือ 1-p 
    z  คือ ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐานซึ่ง
ขึ้นอยู่กับระดับความเช่ือมั่นท่ี 95%  
    e  คือ ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง (Sampling  
Error) โดยก าหนดให้เท่ากับร้อยละ  5 

ดังนั้น  z = 1.96,  e = 0.05,  p = 0.05,  q = 0.05 
      

 2
22

05.0

05.0/05.005.096.1
n  

    = 384.16     385 คน  
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จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง แต่เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นจึงเก็บ
ตัวอย่างรวมท้ังส้ิน 424 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) 

ผู้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามจากผู้บริโภคเป้าหมายในจังหวัด
นครปฐม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขานครปฐม) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส (สาขานครปฐม) 
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ร้านคาเฟ่อเมซอน  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

1.3.1.4 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ  
1. แบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

(Product Testing) มีข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการ

วิจัยจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีใช้เป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
อาชีพ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
มีลักษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาด มีลักษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก ประกอบด้วยค าถามจ านวน 7 ข้อ เป็น
ลักษณะค าถามท่ีให้เลือกลงคะแนนความคิดเห็น ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ และมีค าถาม 8 ข้อ เป็นลักษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ประกอบด้วย 
  ระดับความส าคัญ   เกณฑ์การให้คะแนน 

มากท่ีสุด     5                                         
มาก      4     
ปานกลาง     3    
น้อย      2                                                 
น้อยท่ีสุด     1 
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ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน (Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย       ระดับความส าคัญ 
 4.50 - 5.00 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับมากท่ีสุด 
 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 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการยอมรับและ

การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 2 ข้อ ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  

ข้อค าถามข้อที่ 1 จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 
  ระดับความส าคัญ   เกณฑ์การให้คะแนน 

มากท่ีสุด     5                                         
มาก      4     
ปานกลาง     3    
น้อย      2                                                 
น้อยท่ีสุด     1 

ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน (Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย       ระดับความส าคัญ 
 4.50 - 5.00 การให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ในระดับมากท่ีสุด 
 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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ข้อค าถามข้อท่ี 2 จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับความส าคัญ   เกณฑ์การให้คะแนน 
มากท่ีสุด     5                                         
มาก      4     
ปานกลาง     3    
นอ้ย      2                                                 
น้อยท่ีสุด     1 

ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน (Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย      ระดับความส าคัญ 
 4.50 - 5.00          ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49          ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
 2.50 - 3.49          ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49          ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับน้อย 

1.00 - 1.49          ผู้บริโภคเป้าหมายตัดสินใจซื้อในระดับน้อยที่สุด 
ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผู้วิ จัยท าการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ ท่ีท าการตรวจสอบก็คือ
ผู้เช่ียวชาญในการวิจัยจ านวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลยพินิจของ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (Subject Matter Specialists) โดยการใช้วิธีหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็น
ท่ีต้องการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท้ัง 5 คนท าการพิจารณาลงความเห็นและให้
คะแนน ดังนี้ (โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 
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หลังจากนั้นให้น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้ 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต้องการวิจัย 
R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

ถ้าค่าดัชนี IOC ท่ีค านวณได้ในข้อใดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ค าถามข้อนั้นก็มี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต้องการวิจัย แต่ถ้าค าถามข้อใดมีค่าดัชนีต่ ากว่า 0.50 ค าถาม
ข้อนั้นจะถูกตัดออกไป 

นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วไปท า
การทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบใช้กับจ านวนกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  30 
ตัวอย่าง เพื่อทดลองน าไปทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  

หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ครอน
บาค-อัลฟ่า (Cronbach's Alpha) ทดสอบว่าแต่ละข้อในแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ และท าการปรับปรุงแก้ไข โดยหาค่าความเช่ือมั่นเฉพาะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 

น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 424 คน ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

1.3.1.5 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจาก

กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคเป้าหมายท่ีมีความสนใจในช้ินงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จ านวน 424 
คน 

2. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม 
1.3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) เพื่อให้ทราบข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ฯ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม แสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ 
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แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
แสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาด แสดงผลเป็นความถ่ีร้อยละค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) ค่าคะแนน
เฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านการยอมรับและการ
ตัดสินใจซื้อ แสดงผลเป็นค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) ค่าคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แสดงผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดย
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 

1. ใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม  
2. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one - way ANOVA) เปรียบ 

เทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม 
3. ใช้การวิเคราะห์ Simple Regression เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรอิสระ 1 ตัวและตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
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1.3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม      สถิติที่ใช้ 
1. เพศ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 
2. ช่วงอายุ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ One-way ANOVA 
3. ระดับการศึกษา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ One-way ANOVA 
4. รายได้ต่อเดือน การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ One-way ANOVA 
5. อาชีพ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ One-way ANOVA 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (รู้จัก
ผลิตภัณฑ์) 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (เคย
รับประทานผลิตภัณฑ์) 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

8. ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Simple Regression 

9. ส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคา 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

10. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ One-way ANOVA 
11. ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

12. ส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

13. ส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของการส่งเสริมทางการตลาด 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

14. ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
รูปแบบการน าเสนอเรื่องราว 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

15. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ใช้สโลแกนในการโฆษณา 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 

16. ส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
บรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ t-test 
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1.3.2 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
1.3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ 
แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้

เป็นแนวทางในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

องค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)จ านวน 10 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

1.3.2.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview ) ผู้วิจัยท า

การสัมภาษณ์ผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักโดยผู้วิจัยจะใช้แนวค าถามปลายเปิดเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภค 

1.3.2.3 วิธีด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยแนะน าตัวต่อผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อขอ

อนุญาตท าการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) ในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ละ 12 คน รวมจ านวน 24 คน หรือจน
ข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data) 

1.3.2.4 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ี

ใช้ในการวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยให้ข้อ

ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการอย่างครบถ้วนท าการออกแบบสอบถาม 
4. การตรวจสอบแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

โดยการสอบถามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบแบบประเมินผล
การอบรม ด้านความถูกต้องของเนื้อหาและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาท่ี
ใช้ในและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า
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ระหว่าง 0.60 – 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของภาษาท่ีใช้เกี่ยวกับแบบประเมินผล
การอบรม โดยก าหนดเกณฑ์พิจารณา คือ 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

N

R
IOC


  

 = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 

1.3.2.5 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือ น าข้อมูล

ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุย ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พร้อมท้ังใช้วิธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, 1978: 294 – 304) 

1.3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ของผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล

หลัก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
2.วัตถุประสงค์ เพื่อท าการประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศึกษาความเหมาะสมของ

รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต่อการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการจ าหน่าย 
2.1 เคร่ืองมือปริมาณ 

2.1.1 เคร่ืองมือที่ใช้ 
แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ใช้เป็น

แนวทางในการประเมินผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ต่อการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการจ าหน่าย 
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2.1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การตอบแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยท าการขอความร่วมมือผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 5 คนโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  

2.1.3 วิธีด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยแนะน าตัวต่อผู้เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อขออนุญาตท าการเก็บ

ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน ในแต่ผลิตภัณฑ์ท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จ านวน 2 ช้ินงาน 

2.1.4 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ  
2.1.4.1 แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ผู้เช่ียวชาญมีข้ันตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
2.1.4.2 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ส าหรับผู้เช่ียวชาญท่ีใช้ในการวิจัยจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
และเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบบสอบถาม
แบ่งได้เป็น 4ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ เ ช่ียวชาญ 
ประกอบด้วยค าถามจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ช่ือ นามสกุล ระดับการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะ อาชีพ 
สถานท่ีท างาน ต าแหน่งทางวิชาการ  และต าแหน่งอื่นๆ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

ส่วนท่ี.2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มี

ลักษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

ส่วนท่ี.3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 ข้อ ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประกอบด้วย 

โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  น้อย 
   1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
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ระดับการวัดข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน 
(Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย       ระดับความส าคัญ 

 4.50 - 5.00  รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49  รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.50 - 3.49  รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49  รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49  รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

2.1.4.3 ผู้วิ จัยท าการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามเพื่อหาความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ท่ีท า
การตรวจสอบก็คือผู้เช่ียวชาญในการวิจัยจ านวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลย
พินิจของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (Subject Matter Specialists) โดยการใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นท่ีต้องการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท้ัง 5 คนท าการพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนน ดังนี้ (โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

หลังจากนั้นให้น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้ 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต้องการ
วิจัย 

R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 
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2.1.4.5.น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บ
แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

2.1.5 วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลัก ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
- ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม 

2.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
เพื่อให้ทราบข้อมูลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คนโดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ
แสดงผลเป็นวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ แสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ์ แสดงผลเป็นค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Minimum and Maximum) ค่าคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แสดงผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

3..วัตถุประสงค์ เพื่อท าการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.1 เครื่องมือเชิงคุณภาพ และเครื่องมือเชิงปริมาณ 
แบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ใช้ส าหรับผู้วิจัย ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้พื้นท่ีในศึกษาทดลอง (Tryout 

Study) ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
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กลุ่มโดยพื้นท่ีในศึกษาทดลอง (Tryout Study) แห่งละ 10 คนรวม 20 คน ใช้การเลือกแบบ 
(Purposive Selection) 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม

การจัดอบรม.การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of Practices).การสนทนากลุ่มของ
กระบวน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษา
ทดลอง 

3.3.2 ผู้วิจัยถอดบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนา ในกระบวนการด าเนินการวิจัย
ในประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม การจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of 
Practices) การสนทนากลุ่ม ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษาทดลอง (Tryout Study) 

3.3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต 
จากการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community.of.Practices).การสนทนากลุ่มของกระบวน การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง 
(Tryout Study) 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ มีข้ันตอนการสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ ประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 

โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มาก 
   3 หมายถึง  ปานกลาง 
   2 หมายถึง  น้อย 
   1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
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ระดับการวัดข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ระดับซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดคะแนน 
(Best & Kahn, 1998: 247) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย       ระดับความส าคัญ 

 4.50 - 5.00   มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
 3.50 - 4.49   มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2.50 - 3.49   มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49   มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49   มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ท่ีท าการ
ตรวจสอบก็คือผู้เช่ียวชาญในการวิจัยจ านวน 5 คนเป็นผู้ตรวจสอบ 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลย
พินิจของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (Subject Matter Specialists) โดยการใช้วิธีหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาใน
ประเด็นท่ีต้องการวิจัยไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท้ัง 5 คนท าการพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนน ดังนี้ (โชติมา หนูพริก, 2553: 123) 

เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน  0 
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

หลังจากนั้นให้น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อมาแทนค่าในสูตรดังนี้ 

N

R
IOC


  

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต้องการ
วิจัย 

R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเนื้อหาท้ังหมด 
N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
น าข้อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมาค านวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ได้ค่าระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มี
ความชัดเจนสามารถส่ือความได้ง่าย 
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น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บแบบสอบถาม
กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้
ทราบข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยสามารถ
วิเคราะห์แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงผลเป็นค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด (Minimum 
and Maximum) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แสดงผลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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ตารางท่ี 6 สรุปข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช ้ กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 
1. ท าการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) ท่ีได้จาก 
การพัฒนา
(Product Testing) 
 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
จ านวน 424
คน 

แบบสอบถาม
ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(Product 
Testing) 
 

ผู้วิจัยและทางกลุ่ม
วิสาหกิจร่วมทดสอบ
ตลาดและท าการเก็บ
แบบสอบถาม 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
จ านวน 424 คน 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
การสังเคราะห์
เน้ือหา 

2. ท าการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) ท่ีได้จาก
การพัฒนา
(Product Testing) 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 
จ านวน 12 คน  

แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
(Structured 
Interview) 

ผู้วิจัยลงพื้นท่ีท าการเก็บ
ข้อมูลการทดสอบ
ผลิตภัณฑส์ร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) ท่ีได้จากการ
พัฒนา (Product 
Testing) กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ได้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) 

3. ท าการประเมิน
รูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ศึกษา
ความเหมาะสมต่อ
การน าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การจัดจ าหน่าย 

ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน 

แบบสอบถาม
ประเมินรูปแบบ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ าหรับ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้วิจัยและกลุ่มวิสาหกจิ
ท ารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ท่ีมีความ
แตกต่างและท าการเก็บ
แบบสอบถามกับทาง
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
การสังเคราะห์
เน้ือหา 
ได้รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) และ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 6 สรุปข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ (Implementation: I) (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช ้ กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 
4. เพื่อท าการ
ประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ผู้เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ 

แบบสอบถาม
ประเมินศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

ผู้วิจัยท าการประเมิน
โดยใช้แบบสอบถาม 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
การสังเคราะห์
เน้ือหา 
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ขั้นตอนที่.4 การพัฒนา.(Development:.D2).การประเมินผลและถอดบทเรียน  
(Evaluation: E) 

การประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

1..วัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ สรุปแนวทางและถอดบทเรียน
จากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ เพื่อให้ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยด าเนินการ ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1.1 เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยท าการถอดบทเรียน สรุปและสังเคราะห์ความจากประเด็นต่างๆ ตามกรอบ

แนวทางการถอดบทเรียนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1.2 กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มท่ีใช้พื้นท่ีในศึกษาทดลอง (Tryout 
Study) ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
กลุ่มโดยพื้นท่ีในศึกษาทดลอง (Tryout Study) แห่งละ 10 คนรวม 20 คน ใช้การเลือกแบบ 
(Purposive Selection) 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.3.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม

การจัดอบรม.การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of Practices).การสนทนากลุ่มของ
กระบวน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษา
ทดลอง (Tryout Study) 

1.3.2 ผู้วิจัยถอดบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนา ในกระบวนการด าเนินการวิจัย
ในประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรม การจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of 
Practices) การสนทนากลุ่ม ของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มศึกษาทดลอง (Tryout Study) 

1.3.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต 
จากการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Community.of.Practices).การสนทนากลุ่มของกระบวน การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง 
(Tryout Study) 
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1.3.4 ผู้วิจัยท าการสรุปแนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยใช้กระบวนการถอดบทเรียน ในประเด็นด่างๆในการด าเนินการงานวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) สรุปผลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
ตารางท่ี 7  สรุปข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลและถอดบทเรียน  

(Evaluation: E) 

วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช ้ กิจกรรม วิธีการ ตัวชี้วัด 
1. การประเมินผล 
ปรับปรุงรูปแบบ
สรุปแนวทางและ
ถอดบทเรียนจาก
การวิจัยรูปแบบ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ 

ผู้เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนฯ 

กรอบแนวทาง
การถอด
บทเรียนการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
 

ผู้วิจัยท าการถอดบทเรียน 
สรุปและสังเคราะห์ความ
จากประเด็น 

ได้รายงานผลการ
ถอดบทเรียนจาก
การใช้รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จนได้
รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 8  แสดงวิธีการด าเนินการวิจัย 

ข้ันที่ 1 (R1) 
การวิจัย (Research: R1) 

การศึกษาวิเคราะห์องคค์วามรู้
ที่เกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูล

พ้ืนฐาน(Analysis: A) 

ข้ันที่2 (D1) 
การพัฒนา (Development: 
D1) เป็นการออกแบบและ

พัฒนา (Design and 
Development: D and D) 

ข้ันที่ 3 (R2) 
การวิจัย (Research: 
R2) เป็นการน าไปใช้ 

(Implementation: I) 

ข้ันที่ 4 (D2) 
การพัฒนา 

(Development: 
D2) การประเมินผล
และถอดบทเรียน  
(Evaluation: E) 

1.1 ศึกษาสังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ได้องค์ความรู้เก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
เก่ียวกับบริบทกลุ่มวิสาหกิจ 
ประวัติความเป็นมาสถานภาพ
ของกลุ่ม รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตอยู่ในปัจจุบัน ถึงความ
เป็นมา วิธีการคิดกระบวนการ
ผลิต และผลประกอบการของ
กลุ่ม 

2.1 ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการสังเคราะห์ในข้ันตอน
ที่ 1 การวิจัย (Research: R1) 
การศึกษาวิเคราะห์องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องและส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Analysis: A)
ด าเนินการจัดท ารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ละ
จัดส่งรูปแบบให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการ
ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบฯ 
 

3.1 ผู้วิจัยจะท าการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
(Product Testing) กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
ศึกษาความคิดเห็นของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายการ
ส่งเสริมการตลาด การ
ยอมรับและการตัดสินใจ
ซื้อ โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล 

4.1 การประเมินผล
และถอดบทเรียน
รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
- กรอบแนวทางการ
ถอดบทเรียน 
-รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ ์

1.3  ศึกษาสภาพปัญหา จุด
แข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความ ส าเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลท าให้กลุ่มวิสาหกิจ
ประสบความส าเรจ็ อีกทั้งการ
น าผลการศึกษามาปรับใช้ใน
การสร้างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ต่อไป             
 

2.2 ด าเนินการพัฒนาโดย
กระบวนการ การจัดอบรมให้
ความรู้ การประเมินตนเอง
ก่อน - หลังได้รับการอบรม 
2.3จัดเวทีสนทนกลุ่มย่อย จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ท าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้ประกอบการ
ชุมชนเป็นผู้เลือก จ านวน 1 
ชนิด โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค ์

3.2 ผู้วิจัยท าการ
สัมภาษณ์ผู้บริโภคในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
3.3 ผู้วิจัยด าเนินการให้
ผู้เชี่ยวชาญท าการ
ประเมินศึกษาความ
เหมาะสมต่อการน าไป
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การจัดจ าหน่าย โดยใช้ 
แบบสอบถาม ในการเก็บ
ข้อมูล 
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ตารางท่ี 8  แสดงวิธีการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 

ข้ันที่ 1 (R1) 
การวิจัย (Research: R1) 

การศึกษาวิเคราะห์องคค์วามรู้
ที่เกี่ยวข้องและส ารวจข้อมูล

พ้ืนฐาน (Analysis: A) 

ข้ันที่ 2 (D1) 
การพัฒนา (Development: 
D1) เป็นการออกแบบและ

พัฒนา (Design and 
Development: D and D) 

ข้ันที่ 3 (R2) 
การวิจัย (Research: 
R2) เป็นการน าไปใช้ 

(Implementation: I) 

ข้ันที่ 4 (D2) 
การพัฒนา 

(Development: 
D2) การประเมินผล
และถอดบทเรียน  
(Evaluation: E) 

โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ดังน้ี 
- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
การสัมภาษณ์เชงิลึกประธาน
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านใน
พ้ืนที่โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก 
- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
หนังสือ ต ารา งานวิจัย และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
- การบันทึกข้อมูล/การวิเคราะห์
เน้ือหา                       
- แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง                                                  
- แบบบันทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม  
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง                                                    

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

- แบบสอบถามทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(Product Testing) 
- แบบสอบถามการ
สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured 
Interview) 
- แบบสอบถามประเมิน
รูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ 
- แบบสอบถามประเมิน
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การว ิจัยเรื ่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในลักษณะของวิธีการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบกับลักษณะการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development)โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

4.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิจัย (Research:.R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง

และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)  
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนา (Development:.D1) ผลการออกแบบและพัฒนา (Design 

and Development: D and D)  
ตอนท่ี 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการน าไปใช้ (Implementation: I)  
ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน  

(Evaluation: E) 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา  

ตอนที่ 1 ผลการวิจัย (Research: R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง
และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A)  

1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร ยุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน

ระดับจังหวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3. ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพปัญหา 

จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม 

4. ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
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1. ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and 
Development)การน าเสนอข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีต้องการศึกษามี 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยขอน าเสนอ 4ส่วน ได้แก่  

1.1.ข้อมูลพื้นฐานและบริบทพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม. 
1.2.วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม. 
1.3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม  
1.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานและบริบทเก่ียวกับพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

ประวัติความเป็นมา นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมส าคัญท่ีมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นต้ังอยู่
ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับต้ังแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคัญในสมัย
ทวารวดี ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอิน เดี ย ซึ่ งรวมท้ัง
พระพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่
เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าท่ีไหลผ่านตัวเมือง
เปล่ียนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปต้ังหลักแหล่งอยู่ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ข้ึนช่ือเมืองนครไชยศรี 
หรือศรีวิชัย นครปฐมจึงเป็นเมืองร้างอยู่หลายร้อยปี จนกระท่ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะท่ีทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีท่ีใด
เทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยใช้ช่ือว่า พระ
ปฐมเจดีย์ ทรงปฏิสังขรณ์ส่ิงต่างๆในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯให้ขุดคลอง
เจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น 

ต่อมาในสมัยระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟ
สายใต้ผ่านเมืองนครปฐม ซึ่งขณะนั้นยังเป็นปุารก พระองค์จึงโปรดฯให้ย้ายเมืองจากต าบลท่า อ าเภอ
นครชัยศรี มาต้ังท่ีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เหมือนเช่นครั้งโบราณ 

ครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างพระราชวัง
สนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือปุา โดยโปรดฯให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีก
หลายสาย รวมท้ังสร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระ
ปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ และบูรณะองค์
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พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปล่ียนช่ือจากเมืองนครไชยศรี 
เป็นนครปฐม (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวัดนครปฐม, 2558) 

 

 
 

ภาพที่ 6  ข้อมูลจังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา: ส านักงานจังหวัดนครปฐม.  (2558).  ข้อมูลพื้นฐานและบริบทเก่ียวกับพื้นที่จังหวัดนครปฐม. 

เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก http://www.nakhonpathom.go.th  

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ต้ังอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน
ซึ่งเป็นพื้นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นท่ี 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ 
เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทราสาคร 

และอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านโปุง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยท่ัวไปมีลักษณะเป็นท่ีราบ ถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ไม่มีภูเขาและปุาไม้ พื้นท่ีตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน พื้นท่ี
ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีท่ีดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ ากระจาย พื้นท่ีด้าน
ตะวันออกและด้านใต้เป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น้ าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยท่ีขุดขึ้นเพื่อ
การเกษตรและการคมนาคมอยู่มาก พื้นท่ีสูงจากระดับน้ าทะเล 2-4 เมตร 
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ประชากร 
พ.ศ. 2555 มีประชากรจ านวนท้ังส้ิน.874,616.คน เป็นชายจ านวน 420,026 คน หญิง

จ านวน 454,590 คน โดยอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 273,391คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอสามพราน จ านวน 192,450 คน 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
1. การเกษตรกรรม 

จังหวัดนครปฐม มีพื้นท่ีเกษตรกรรม ท้ังส้ิน 760,337.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของ
พื้นท่ีท้ังหมด การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตท่ีส าคัญของจังหวัดนครปฐม ประชากรส่วนใหญ่ร้อย
ละ23.44 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นท่ีการเกษตรกรรมท้ังส้ิน 818,378.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
60.39ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด อาชีพเกษตรกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนผลไม้ และการ
เล้ียงสัตว์ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม จัดเป็นเขตเกษตรก้าวหน้าเพราะมีระบบชลประทานท่ีดี 
โดยอาศัยแหล่งน้ าจากลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ประกอบกับเกษตรกรจังหวัด
นครปฐมมีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู้วิทยาการแบบใหม่ๆ และมีการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรท่ี
พัฒนามากขึ้นระดับหนึ่งพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้ให้จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ไม้ผล พืชผักต่างๆ และไม้
ดอกไม้ประดับ การเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐม มีความเป็นไปได้สูงต่อการวางแผนจัดระบบการ
ผลิต เพื่อเช่ือมโยงการส่งออก 

2. การกสิกรรม 
ในปี 2551 - 2552 จังหวัดนครปฐม ใช้พื้นท่ีเพาะปลูกแยกเป็นพื้นท่ีใช้ท านา 

412,210 ไร่ พืชไร่ 77,514.50 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 64,007.75 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 13,225.25 ไร่ 
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
2.1 ข้าว จังหวัดนครปฐม มีการท านาปีละ 2 ครั้ง คือ ข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดย

ข้าวนาปีเป็นข้าวเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม - 
มกราคม ส่วนข้าวนาปรังเป็นข้าวท่ีเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน และจะเก็บเกี่ยวใน 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม แต่เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีระบบชลประทานท่ีสมบูรณ์ จึงสามารถ
ปลูกข้าวได้ต่อเนื่องเกือบตลอดปี คือสามารถปลูกได้ 2 ปี 5 ครั้ง ส าหรับผลผลิตข้าวฤดูการผลิตปี 
2551 - 2552 ของจังหวัดมีดังนี้ 

2.1.1 ข้าวนาปี จากสถิติการเพาะปลูกปี 2551 - 2552 พบว่า มีปริมาณผลผลิต
จ านวน 359,635.44 ตัน เพิ่มข้ึนจากปี 2550 - 2551 เป็นจ านวน 8,335.31 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.32 โดยมีเนื้อท่ีเพาะปลูกในปี 2551 - 2552 จ านวน 411,616 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 - 2551 เป็น
จ านวน 10,419 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.54 
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2.1.2 ข้าวนาปรัง จากสถิติการเพาะปลูกปี 2551 - 2552 พบว่ามีปริมาณ
ผลผลิต จ านวน 360,765.37ตัน เพิ่มขึ้นจากป ี2550 - 2551 เป็นจ านวน 5,781.37 ตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.61 โดยมีเนื้อท่ีเพาะปลูกในปี 2551 - 2552 จ านวน 412,210 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2550 - 
2551 เป็นจ านวน 6,053.5 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.47 

2.2 อ้อยโรงงาน พืชไร่ที่ส าคัญของจังหวัดฯ คือ อ้อยโรงงานท่ีใช้ผลิตน้ าตาลทราย ใน
ปี 2551 - 2552 จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตอ้อยโรงงาน 880,312 ตัน ลดลงจากปี 2550 - 2551 
จ านวน 4,954.5 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.57 โดยมีเนื้อท่ีเพาะปลูกในปี 2551 - 2552 จ านวน 
74,026 ไร่ ลดลงจากปี 2550/2551 เป็นจ านวน 1,448.5 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96 อ้อยเป็นพืชท่ี
เพาะปลูกในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ปลูก
มากในเขตอ าเภอก าแพงแสน และอ าเภอเมืองนครปฐม 

2.3.ผลไม้  การท าสวนผลไม้นับเป็นอาชีพหนึ่ ง ท่ีราษฎรท าการเพาะปลูกมาก 
ประกอบด้วยส้มโอ มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง มะพร้าวน้ าหอม มะนาว กล้วยน้ าว้า ขนุน องุ่น กระท้อน กล้วย
หอม และล าไย เป็นต้น ส าหรับผลไม้ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐมเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปของผู้บริโภค 
ได้แก่ ส้มโอนครชัยศรี และมะพร้าวน้ าหอมสามพราน ปี 2551 - 2552 จังหวัดมีผลผลิตผลไม้รวม
ประมาณ 126,830.46 ตัน มูลค่าประมาณ 1,564.35 ล้านบาท 

2.4.พืชผัก มีการปลูกกันท่ัวไป นอกจากจะใช้บริโภคภายในจังหวัดแล้ว ยังส่งไป
จ าหน่ายยังจังหวัดข้างเคียงและกรุงเทพฯ และพืชผักบางชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง สามารถส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศด้วย พืชผักท่ีปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ผักคะน้า แตงกวา 
ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง ผักค่ืนฉ่าย ผักชี เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟูาภูฐาน ผักบุ้งจีน ผักบุ้ง
น้ า ผักกะเฉด กระชาย ต้นหอม ฯลฯ ในปี 2551 - 2552 มีผลผลิตผักรวมประมาณ 215,372.16 ตัน 
มูลค่าประมาณ 4,522.81 ล้านบาท 

2.5 ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไม้ท่ีส าคัญ และมีไม้
ดอก ไม้ประดับอื่นๆ เช่น กุหลาบ มะลิ บัวฉัตร รัก ดาวเรือง ซึ่งได้รับความนิยมท้ังตลาดในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ ในแต่ละปีจังหวัดนครปฐมมีรายได้จากการจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 
1,520 ล้านบาทพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอสามพราน นครชัยศรี พุทธมณฑล และ 
อ าเภอบางเลน 
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ภาพที่ 7  พืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของจังหวัดนครปฐม 
ท่ีมา: ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม.  (2558).  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด

นครปฐม. เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/ 

website_th/news/news_detail/TNEVN5708200010027. 

1.2 ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
ข้อมูลการจดทะเบียน.ณ วันท่ี 30.พฤศจิกายน 2558 จังหวัดนครปฐมมีวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีจดทะเบียนไว้จ านวน 278 วิสาหกิจชุมชน สมาชิก 3,328 ราย และมีการจดทะเบียน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 เครือข่าย สมาชิก 67 คน (กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) 

1. จ าแนกวิสาหกิจชุมชนตามกลุ่มการผลิตสินค้า ได้ดังนี้ 
1.1 การผลิตพืช จ านวน 57 วิสาหกิจชุมชน 
1.2 การผลิตประมง จ านวน 15 วิสาหกิจชุมชน 
1.3 การผลิตปศุสัตว์ จ านวน 15 วิสาหกิจชุมชน 
1.4 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 54 วิสาหกิจชุมชน 
1.5 การผลิตปัจจัยการผลิต จ านวน 28 วิสาหกิจชุมชน 
1.6 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ/เส้ือผ้า จ านวน9 วิสาหกิจชุมชน 
1.7 ดอกไม้ประดิษฐ์ จ านวน 7 วิสาหกิจชุมชน 
1.8 เครื่องจักสาน จ านวน 5 วิสาหกิจชุมชน 
1.9 เครื่องด่ืม จ านวน 15 วิสาหกิจชุมชน 
1.10 เครื่องประดับ/อัญมณี จ านวน 5 วิสาหกิจชุมชน 
1.11 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 10 วิสาหกิจชุมชน 
1.12 ของช าร่วย/ของท่ีระลึก จ านวน 8 วิสาหกิจชุมชน 
1.13 เครื่องประดับ/อัญมณี จ านวน 3 วิสาหกิจชุมชน 
1.14 เครื่องไม้/เฟอร์นิเจอร์ จ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน 

http://thainews.prd.go.th/%20website_th
http://thainews.prd.go.th/%20website_th
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1.15 เครื่องปั้น จ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน 
1.16 เครื่องหนัง จ านวน 1 วิสาหกิจชุมชน 
1.17 ส่ิงประดิษฐ์จากโลหะ จ านวน 1 วิสาหกิจชุมชน 
1.18 การผลิตสินค้าอื่นๆ จ านวน 24 วิสาหกิจชุมชน 

2. จ าแนกวิสาหกิจชุมชนตามกลุ่มการให้บริการ ได้ดังนี้ 
2.1 ร้านค้าชุมชน จ านวน 6 วิสาหกิจชุมชน 
2.2 ออมทรัพย์ชุมชน จ านวน 3 วิสาหกิจชุมชน 
2.3 การท่องเท่ียว จ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน 
2.4 การบริการด้านสุขภาพ จ านวน 2 วิสาหกิจชุมชน 
2.5 บริการอื่น ๆ จ านวน 4 วิสาหกิจชุมชน 

อ าเภอท่ีมีการจดทะเบียนฯ มากท่ีสุด คือ อ าเภอบางเลน จ านวน 94 วิสาหกิจ
ชุมชน รองลงมาคือ อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 53 วิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายฯ อ าเภอนครชัยศรี 
จ านวน 38 วิสาหกิจชุมชนอ าเภอก าแพงแสน จ านวน 30 วิสาหกิจชุมชน อ าเภอพุทธมณฑล จ านวน 
26 วิสาหกิจชุมชน อ าเภอสามพราน จ านวน 20 วิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายฯ และอ าเภอดอนตูม 
จ านวน 17 วิสาหกิจชุมชน 

การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
มีวิสาหกิจชุมชนท่ีประเมินศักยภาพแล้ว 278 วิสาหกิจชุมชนและ 2 เครือข่ายฯ 

คิดเป็นร้อยละ 100 ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายฯท่ีจดทะเบียน 
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 ชุมชนสามารถด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนได้และมีการบริหารจัดการท่ีดี 
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3.3.วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ 

4. ยุทธศสตร์จังหวัดนครปฐมได้มีการก าหนดยุทธวิธีในการด าเนินยุทธศาสตร์แต่ละ
ข้อ 

ตารางท่ี 9 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี 

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้การวิจัยและพัฒนา 
1. สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแผนแม่บทชุมชน 
2. ส่งเสริมให้มีการแปลงแผนแม่บทชุมชนสู่การ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 

2. การเสริมสร้างปัจจัยการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับ
การปฏิบัติ 

1..ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าชุมชนเป็นนักวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
2..สนับสนุนให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

3. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1..ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนโดยชุมชน 
2..ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิสาหกิจ
ชุมชน 
3..ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การ 
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
4..ใช้กลไกของรัฐสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

4. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
วิสาหกิจชุมชน 
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน 
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ตารางท่ี 9  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข 
1. การบริหารจัดการทุน 

 
 
1. ส่งเสริมระบบการสะสมทุนวิสาหกิจชุมชนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 
2. ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนวิสาหกิจชุมชน 
3. ให้มีการประกอบการวิสาหกิจชุมชนบน
พื้นฐานทรัพยากรและผลผลิตของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
4. ให้มีการพัฒนาระบบการจัดการและการฟื้นฟู
ทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 
5. ให้มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
เทคโนโลยีในการพัฒนาและประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 
6. ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน 
7. ส่งเสริมการบูรณาการทุนชุมชน 

2. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 1..ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน แลเครือข่ายอย่างสัมพันธ์กัน 
2. ให้มีการบริหารจัดการเช่ือมโยงวิสาหกิจชุมชน
เป็นเครือข่ายภายใต้ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
3..ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายตลาดของวิสาหกิ
ชุมชน 
5. สนับสนุนให้มีกองทุนวิสาหกิจชุมชน 
6..ให้มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและสมาชิก
สามารถตรวจสอบกันเองได้ 
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ตารางท่ี 9  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 
3. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 1. ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประเภททดแทน

การน าเข้าจากภายนอกชุมชนรวมท้ังการพัฒนา
ทรัพยากรผลผลิตและวิสาหกิจบริการ 
2. ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างครบวงจร  

4. การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน 1..ส่งเสริมให้มีการจัดสรรผลก าไรในการ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นกองทุนสวัสดิการ
ของชุมชน ตามความสมัครใจของสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน 
2..ให้มีการจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน 
ท้ังเพื่อเป็นสวัสดิการโดยตรงและเพื่อเป็นต้นทุน
หรือวัตถุดิบในกระบวนการวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
1. การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

 
 
1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท าแผนแม่บท
ชุมชนในทุกต าบล รวมท้ัง ปรับแผนดังกล่าวทุกปี 
พร้อมกับการปรับฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล
ข่าวสาร 
2. ให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนสนับสนุนให้เข้าไปจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้การส่งเสริมเป็นเอกภาพ 
3. ให้มีการพัฒนามาตรฐานวิสาหกิจชุมชนโดย
วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีส่วน
ร่วม 
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ตารางท่ี 9  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 
2. การพัฒนาและสนับสนุนการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน 

1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลและระดับอ าเภอ ใน
พื้นท่ีท่ีมีประเด็นและความสนใจร่วมกัน 
2. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

3. การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 1. ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท าแผนแม่บท
โดยกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
2..ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบ
วิสาหกิจชุมชนทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้การ
ฝึกอบรม 
3. ให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องและให้มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4. ให้จัดการเรียนรู้และดูงานส าหรับตัวแทนจาก
ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ส่ือมวลชน ภาคประชา
สังคมและผู้บริโภคเพื่อความเข้าใจและความร่วมมือ 

4. การสนับสนุนการจัดการวิสาหกิจชุมชน ให้มีการทบทวนระบบบริหารจัดการของรัฐให้
เหมาะสมสอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 



174 
 

ตารางท่ี 9  ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ ยทุธวิธี 
5. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาค เอกชน ภาคประชาชนและชุมชน 

1..ให้มีเวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
ชุมชน 
2. ให้มีการประชุมสัมมนาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนใหเ้ป็นเอกภาพ 
3. ให้มีการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
พื้นท่ีเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างกัน 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและชุมชน ในการด าเนินงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

6..การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 

1..ให้มีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
2..ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน
ในการประกอบวิสาหกิจชุมชน 
3..ให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายของชุมชนกับเครือข่าย
อื่นๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ความร่วมมือกัน 

7. การประชาสัมพันธ์ 1..ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องวิสาหกิจ
ชุมชนทางส่ือมวลชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้
สาธารณชนท่ัวไป 
2..ใช้ระบบและเครือข่ายสารสนเทศข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสาหกิจชุมชน โดยบุคคลท่ัวไปได้ด้วย 
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1.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

กลุ่มผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปเริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2552  
โดยการรวมกลุ่มของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านดอนทอง ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างงานและรายได้เสริมให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ เนื่องจากหมู่บ้านดอน
ทอง เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีผลไม้มากมายหลายชนิดท่ีมีคุณภาพและรสชาติดี สามารถขายได้ตลอด
ทุกฤดูกาล แต่ก็มีผลไม้บางชนิด เช่น กล้วยหอม ซึ่งเมื่อผ่านช่วงเทศกาลแล้วราคาจะลดต่ าลง และ
หากผิวกล้วยไม่สวยหรือขนาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะขายไม่ได้ราคา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหา
ราคากล้วยหอมตกต่ า กลุ่มฯจึงเลือกกล้วยหอมทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในช่ือ กล้วย
หอมอบเนยโดยมีจุดเด่น คือ ใช้กล้วยหอมทองคัดพันธุ์ท่ีเหมาะสมปลูกในพื้นท่ีอ าเภอสามพรานและ
พื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะแร่ธาตุในดินท่ีเหมาะสม ท าให้กล้วยหอมมีเนื้อดีเป็นเอกลักษณ์เด่นกว่า
กล้วยหอมของพื้นท่ีอื่น เนื้อของกล้วยจะหอม-บาง-ยาว-กรอบ-อร่อย ซึ่งการแปรรูปจะเน้นคุณภาพ
และประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นส าคัญ (ฉัตรอนงค์ วงษ์ค าซาว, 2557) 

 

 

ภาพที่ 8 กล้วยหอมอบเนย 
ท่ีมา: เพลินบานาน่า. (2559).  เพลินกล้วยหอมอบเนย.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559.  เข้าถึง

ได้จาก  www.plearn-banana.com. 

ในปี 2553 กลุ่มฯ ได้มาลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนตามโครงการ 
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์.(OTOP).และได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร สุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ไทยประจ าปี พ.ศ. 2553 ผลการคัดสรรฯ ได้ระดับ 4 ดาว จึงท าให้กลุ่มฯ มีก าลังใจมากขึ้น และได้
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ท้ังด้านคุณภาพ ด้านกระบวนการผลิต มีโรงเรือนและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ จนท าให้เมื่อปี 2555 กลุ่มฯได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดคัดสรร OTOP 
PLUS  ได้รับรางวัลสินค้าดีเด่นระดับประเทศ และในปีเดียวกัน กลุ่มฯ ได้น าผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัด
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สรร สุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประจ าปี พ.ศ. 2555 ได้ระดับ 5 ดาว ท าให้ กลุ่มฯมีความ
ภูมิใจเป็นอย่างมาก (เพลินบานาน่า, 2558) 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มฯได้สร้างงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์
สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและได้รับการตอบรับจากลูกค้าท้ังในประเทศและนอกประเทศเป็น
อย่างดี ท้ังนี้ ได้มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นความซื่อสัตย์ในการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้ังชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น โดยมี
ระบบการจัดการ ดังนี้ 

1..จัดซื้อวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในราคาสูง เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มฯ มีพื้นฐานด้าน
การเกษตรเป็นหลัก จึงมีความเข้าใจถึงต้นทุนการผลิตและปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ของเกษตรกร เมื่อกลุ่ม
มีช่องทางการแปรรูปและจ าหน่ายจึงสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาสูงได้ 

2. มีการจัดระบบการออมทรัพย์ในชุมชนส าหรับส าหรับการลงทุน และเผยแพร่
ความรู้ด้านการออมให้กับชุมชนอื่น เพื่อให้เงินยังคงอยู่ในชุมชน และเกิดการหมุนเวียนทางการเงิน 
ภายในชุมชนให้มากท่ีสุด 

การผลิต กล้วยหอมอบเนยจะเน้นคุณภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค 
เพราะผู้บริโภคอาจจะมองว่ากลุ่มอาหารประเภทขบเค้ียว จะมีส่วนผสมของแปูงและสารปรุงแต่งกล่ิน
สีเป็นหลัก แต่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ จะท าจากกล้วยหอมแท้ ซึ่งเป็นผลไม้ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่
แล้ว และเป็นวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่น ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม และกลุ่มฯ ไม่มีนโยบายในการปรุงแต่ง
กล่ินและสีด้วยสารสังเคราะห์ทางเคมี จึงถือได้ว่าเป็นสินค้าท่ีปลอดภัย เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลกับผู้บริโภคประกอบกับรสชาติของผลิตภัณฑ์ท่ีดี ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก และ
สามารถติดตลาดได้ในระดับสูงเพิ่มยอดขายและสร้างผลก าไรได้ง่าย ซึ่งกลุ่มฯ มีแนวทางในการ
บริหารงานโดยการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ ดังนี้ 

1..เครือข่ายตัวแทนจ าหน่าย เป็นท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม ท่ีขายสินค้าใน
กลุ่มอาหาร ขนมและของฝาก แม้กลุ่มฯ จะยังไม่มีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากนัก แต่
สามารถให้ส่วนต่างการขายแก่ตัวแทนจ าหน่ายมากกว่า ร้อยละ 30 ซึ่งอาจเป็นส่วนแบ่งในระดับปกติ
เมื่อจัดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯให้อยู่ในหมวดของฝากเดียวกัน แต่จะเป็นส่วนแบ่งท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มฯ ในหมวดขนมขบเค้ียว 

2. เครือข่ายผู้บริโภค เป็นการขายตรงจากกลุ่มฯ สู่ผู้บริโภคโดยการเก็บข้อมูลผู้
ซื้อผ่านการออกงานแสดงสินค้าท่ี ผ่านมา และในปี 2556 นี้ จะเริ่มด าเนินการด้านการตลาดผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่นการจัดท า Website และ Social Network ต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้จะท าให้ก าไรต่อ
หน่วยของกลุ่มฯเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันกลุ่มมีความพร้อมในการเพิ่มก าลังการผลิตจากการลงทุนท่ีได้
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ด าเนินการในปี 2555 มีเครือข่ายเพิ่มข้ึนจากเมื่อเริ่มต้นด าเนินการ มีทุนส ารองส าหรับหมุนเวียนและ
มีความเข้มแข็งในการยืนหยัดในหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารธุรกิจ 

จากการประมาณการด้านก าลังการผลิตและการค านวณต้นทุน กลุ่มฯมีเปูาหมาย
ในการเพิ่มยอดขายในปี 2556 ร้อยละ 40 จากปัจจุบัน โดยให้มีตัวแทนจ าหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 4 ราย 
ในปี 2556  คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายรับ และเพิ่มยอดขายในปี 2557 ร้อยละ 80 จากปัจจุบัน โดย
ให้มีตัวแทนจ าหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6 ราย ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายรับและเพิ่มยอดขายใน
ปี 2558 ร้อยละ 100 จากปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มตัวแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายรับ 
กล่าวคือ กลุ่มฯ มีความมุ่งหมายในการจัดจ าหน่ายถึงผู้บริโภคโดยชุมชนเป็นหลัก ผ่านการส่งเสริม
ช่องทางการขายจากภาครัฐ ร่วมกับการให้ความรู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการ และช่องทางออนไลน์ เมื่อ
กลุ่มฯมีความเข้มแข็งด้านการเงินมากยิ่งขึ้น จะสามารถขยายผล เพื่อด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรอื่นได้ต่อไป (เพลินบานาน่า, 2558) 

 
 
ภาพที่ 9 เพลิน กล้วยหอมอบเนย 
ท่ีมา: เพลินบานาน่า. (2559).  เพลินกล้วยหอมอบเนย.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559.  เข้าถึง

ได้จาก  www.plearn-banana.com. 

1.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ความท่ีผลผลิตกระเจ๊ียบสดในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมมีมากจนล้นตลาด กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึงรวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยน าวัตถุดิบ
ภายในชุมชนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ถนอมอาหาร ยืดอายุสินค้าให้อยู่ ในตลาด
ได้ยาวนานขึ้น นอกจากช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตกระเจ๊ียบสดแล้ว ยังช่วยสร้างอาชีพเสริมให้กับคน
ในชุมชนด้วย 
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สะอาด จึงสมานญาติ ประธานวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ ก่อต้ังกลุ่มปี พ.ศ.
2546 ท่ีต้ัง 4/30 หมู่ท่ี 2 ต าบล สนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73000โดยรวมกลุ่มจาก
คนในต าบลสนามจันทร์ จ านวนเริ่มแรก 5 คน จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 35 คน โดยสมาชิกเลือกต้ัง
กรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการด้านต่างๆ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ  

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิก โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เป็นแหล่งผลิตสินค้า โดยเทคโนโลยี และแรงงาน และวัตถุดิบ จากชุมชน 
3. เป็นแหล่งรายได้ โดยจัดสรร ตามความเหมาะสม เช่นรายได้รายวัน รายปี 
4. ด าเนินการเพิ่มศักยภาพ เพื่อสามารถแข่งขัน และอยู่รอดในเชิงธุรกิจปัจจุบัน 
จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระเจ๊ียบเขียวเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุุนมา

นานแล้ว ในแต่ละปีจะมีผลผลิตกระเจ๊ียบจ านวนมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์จึงเอาวัตถุดิบท่ี
เหลือเหล่านั้นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ด้วยการจัดจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยน ามา
อบแห้งในระบบสุญญากาศ ได้เป็นกระเจ๊ียบกรอบส าหรับกินเล่น แต่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จาก
การศึกษาพบว่า กระเจ๊ียบเขียวมีสรรพคุณท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยญี่ปุุนเข้ามาส่งเสริมให้
เกษตรกรในเมืองไทยปลูกกระเจ๊ียบเขียวเพื่อส่งออกไปญี่ปุุน ซึ่งคนญี่ปุุนนิยมกินแบบสดๆ กินเป็น
อาหารประจ าวัน แต่คนไทยไม่ชอบกินแบบสดๆ จึงน ามาแปรรูปอบแห้งด้วยเทคโนโลยีระบบอบแห้ง
สุญญากาศ สามารถรักษาสารอาหารในตัวผักไม่ให้ถูกท าลาย และมีสีสันคงเดิม กรอบ กินง่ายท้ังเด็ก
และผู้ใหญ่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557) 

 
 
ภาพที่ 10 กระเจ๊ียบสดและกระเจ๊ียบแปรรูป 
ท่ีมา: MGR Online.  (2559).  สแน็กกระเจี๊ยบ ดีท็อกซ์แบบไทย. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 

2559. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx? 

NewsID =9540000000695. 



179 
 

กระเจ๊ียบอบแห้งท่ีผลิตมี 5 รส ประกอบด้วย รสธรรมชาติ รสสาหร่าย รสต้มย า 
รสลาบ และรสวาซาบิ โดยผงปรุงรสท่ีใช้จะไม่มีการผสมผงชูรส เหมาะส าหรับคนท่ีกินมังสวิรัติ 
นอกจากนี้ ได้เพิ่มสินค้าใหม่ๆ เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า แบ่งเป็นประเภท ผักอบแห้ง คือ 
กระเจ๊ียบเขียว บรอกโคล่ี ผลไม้อบแห้ง อาทิ ขนุน สัปปะรด และสมุนไพรจ าพวกชาใบหม่อน ชา
มะระ เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ใช้วัตถุดิบทุกอย่างมาจากชุมชนท้ังหมด เป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่น เพราะทุกขั้นตอนการผลิตก็ใช้แรงงานคนในพื้นท่ีท้ังหมดจากการรวมกลุ่มของ
วิสาหกิจชุมชน 

การผลิตและจัดจ าหน่าย สามารถผลิตได้วันละ 200 - 300 กิโลกรัม กระเจ๊ียบ
สดน ามาผ่านการแปรรูปทุกวัน บรรจุถุงส่งขายตามร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น โครงการสายใยรัก 
ดอยค า เลมอนฟาร์ม เป็นต้น วางขายท่ัวประเทศภายใต้ช่ือ ไพรทิพ จ าหน่ายในราคา 40 บาทต่อ 1 
ถุง 

ขณะเดียวกันยังออกงานแสดงโชว์สินค้าโอท๊อปท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ประมาณปีละ 10.ครั้ง ท าให้ได้พบกับลูกค้า ทราบความต้องการของลูกค้า และน ามาพัฒนาสินค้า
ใหม่ๆ เสนอลูกค้าในครั้งต่อๆไป จุดเด่นของกลุ่มคือ การเป็นสินค้าโอท็อป ผลิตจากกลุ่มชาวบ้าน ใช้
วัตถุดิบจากชุมชนท้ังหมด ปลอดสารพิษ ท าสินค้าแบบพอเพียง ไม่สนตลาดต่างประเทศ เพราะต้อง
ลงทุนสูง ท าเท่าท่ีตลาดต้องการ เพราะเราใช้เงินทุนจากก าไรท่ีท าธุรกิจได้มาขยายกิจการ ประกอบ
กับสินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก จึงท าให้คนสนใจได้ 

 
 
ภาพที่ 11 งานแสดงโชว์สินค้าโอท็อป ซิต้ี 
ท่ีมา: MGR Online.  (2559).  สแน็กกระเจี๊ยบ ดีท็อกซ์แบบไทย. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 

2559. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx? 

NewsID =9540000000695. 
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อุปสรรคในการขายสินค้า คือ การกระจายสินค้า เนื่องจากมีช่องทางการตลาด
น้อย ด้วยเงินทุนต่ า ไม่สามารถท าโฆษณา ส่ือประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสินค้าได้ ตลอดจนไม่สามารถ
แข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่ท่ีมีช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายกว่า ทางกลุ่มจึงแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นการ
ออกงานแสดงสินค้า หาผู้ร่วมค้า จับมือกับร้านค้าอื่นๆแล้วน าสินค้าไปฝากขาย เพื่อขยายช่องทาง
การตลาด 

แผนธุรกิจในอนาคต จะผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า เพราะเป็นสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ หันมารับประทานผักผลไม้มากยิ่งขึ้น และโอกาสทางการตลาดส าหรับลูกค้า
ท่ีช่ืนชอบการรักษาสุขภาพยังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เน้นการเลือกซื้อสินค้าท่ีมีประโยชน์ ปลอดสารพิษ สินค้าสมุนไพรแปรรูปก็เกาะกระแสรักษา
สุขภาพนี้ได้ โดยดูจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสท่ีขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เอกสาร ยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
ชุมชนระดับจังหวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

2.1 ยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมภูมิปญญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดแผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ. 2555 - 2559 มี

เปูาหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ด้วยภารกิจท่ีทุกคนต้อง
ขับเคล่ือนไปสู่เปูาหมายร่วมกันเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่วเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การขับเคล่ือนภารกิจให้บรรลุเปูาหมาย 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 
5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
ส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาชุมชน คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เปูาประสงค์คือ มุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคล่ือน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด 
2. ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่สู่เวทีระดับโลก 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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มีกระบวนงานในการขับเคล่ือนภารกิจให้บรรลุเปูาหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 
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 

ปัจจุบันจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประเมินศักยภาพ 204 
กลุ่มและ 2 เครือข่าย และจากยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จะเห็นได้ว่า 
จังหวัดนครปฐมให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของส านักงานเลขานุการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ใช้กระบวนการเรียบรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มี
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยการใช้กระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน มีการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน เรื่องวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในแต่ละชุมชน ยังขึ้นกับ
ศักยภาพของแต่ละวิสาหกิจชุมชน และการให้ความส าคัญกับวิสาหกิจชุมชนของผู้น าชุมชนนั้นๆด้วย 
จากข้อมูลการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภาคี ปรากฏว่า มีหลายวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/ต าบล 

ผลการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจากหน่วยงานภาคีท่ีผ่านมา ส่งผลอย่างน้อย 
89 กลุ่มได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ท้ังบริหารจัดการ การท าแผนธุรกิจ การผลิต การตลาด ส่งผลให้มี
การพัฒนาการวางแผนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายรูปแบบ ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น รู้จักการประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดใหม่ๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ท าให้สามารถ
จ าหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ท าให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มข้ึน บางพื้นท่ีท าให้คนในชุมชนมีงานท าเพิ่มขึ้น
จากการประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

ส าหรับวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพด้านการตลาดท้ังในระดับจังหวัด และนอก
จังหวัด ได้มีโอกาสน าสินค้าไปแสดงและจ าหน่ายในงานต่างๆ เช่น การออกบูธแสดงสินค้าท่ีอิมแพค
เมืองทองธานี ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละครั้ง ประมาณ 1,000 - 200,000 บาทต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งโดยรวมแล้ว
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ยอดขายสินค้าในงานระดับจังหวัด ประมาณ 1 - 2 ล้านบาท และมีโอกาสได้เปิดตัวสินค้า ท าให้มี
ลูกค้าประจ าเพิ่มมากขึ้น 

แนวโน้มทิศทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม ก าหนดให้มี
การบูรณาการกับสถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่ในจังหวัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลวิสาหกิจ
ชุมชน และการวางแผนพัฒนา ท้ังด้านความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง
สถานท่ีผลิตให้ได้มาตรฐาน การปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร มีการบูรณาการ การ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านอย. และการจัดงานแสดงสินค้าระดับจังหวัด นอกจากนี้
การลดรายจ่ายด้านพลังงานยังได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากพลังงานจังหวัดนครปฐมอย่างต่อเนื่อง 
(อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554) 

2.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม 
2.2.2.1 จุดแข็ง (Strength) 

1. จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งผลิตอาหาร การเกษตร อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ 
2. มีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร มีแม่น้ าสายหลัก คือแม่น้ าท่าจีน 
3. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
4. มีแหล่งท่องเท่ียวที่หลากหลายท้ังทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น 
5. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขนาดใหญ่ รองรับวัตถุดิบในพื้นท่ี 

2.2.2.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. เกษตรกรขาดแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรมมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
3. ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้จังหวัดกรุงเทพ ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามา
ท างานในกรุงเทพ 
4. ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5. ท าเลท่ีต้ังใกล้กรุงเทพฯ นักท่องเท่ียวไม่นิยมพักค้างแรม ท าให้ขาดรายได้จากการท่องเท่ียวและ
บริการ 

2.2.2.3 โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญกับ Food Safety Zonning (การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม) 
Smart Farmer (การบริหารจัดการน้ า) 
2. การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชน 
3. นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
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4. ประชาชนต่ืนตัวดูแลสุขภาพ ส่งผลให้สินค้าเกษตรปลอดภัย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิตสินค้า
เพื่อสุขภาพมียอดจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

2.2.2.4 อุปสรรค (Threat) 
1. ต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรของประเทศต่ ากว่า  
2. การเปล่ียนแปลงสภาวะด้านสังคมประเทศไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรท่ี
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
3. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเท่ียว 
4. การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบด้านการเกษตร เช่น ผลผลิตน้อยลง ด้านสังคม 
เช่น โรคระบาด การเคล่ือนย้ายแรงงาน เกษตรกรยากจน 

2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม 
2.2.3.1 จุดแข็ง (Strength) 

1..การด าเนินงาน.OTOP ตามภารกิจของส านักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน มี
ลักษณะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในอาชีพของตน อุทิศตนให้ส่วนรวม โปร่งใส มีคุณธรรม 
เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง 
3. ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิม อยู่กันมาเป็นเวลานาน ท าให้เกิดความเป็นพี่น้อง และเครือญาติ 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาฟื้นฟู และสืบทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายรูปแบบท่ีผลิตจากทรัพยากรในท้องถิ่น 

2.2.3.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่ม ยังขาดช่องทางในการจัดจ าหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์ยังไม่
กว้างเท่าท่ีควร 
4. ชาวบ้านมีความเฉพาะด้านท่ีตนเองถนัดเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถเกิดแนวคิดต่อยอดจากงานท่ีท า
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 

2.2.3.3 โอกาส (Opportunity) 
1. ปัจจุบันมีกระแสความต่ืนตัวการอนุรักษ์วิถีไทย การธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชุมชน 
2. มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงค่านิยมสังคมไทย เริ่มมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเพิ่มมากขึ้น 
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3. ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นท่ีรู้จัก และได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น 
4. ทรัพยากรภายในท้ังทรัพยากรธรรมชาติ สถานท่ี และบุคลากร และทรัพยากรภายนอกชุมชนเอื้อ
ต่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ 

2.2.3.4 อุปสรรค (Threat) 
1. การขยายตัวของเมืองใหญ่ๆ ส่งผลกระทบต่อชุมชน คนรุ่นหลังในชุมชนมีค่านิยมท างานในเมือง 
โดยไม่สนใจอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวเท่าท่ีควร 
2. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการส่ือสารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

3. ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพ
ปญญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปญจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม (แบบสอบถามชุดที่ 1 R1 
และชุดที่ 3 R1) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่มกับ
ผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม 
คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริบทและสภาพท่ัวไปของกลุ่มผู้ประกอบการ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงในประเด็นสภาพการณ์ ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 กลุ่ม พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตรเป็นหลัก และได้ประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
ปลูกพพืชไร่ พืชผัก ชุมชนมีการยึดถือวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดต่อกันมา มีความสัมพันธ์แบบเครือ
ญาติ คนในชุมชนเกิดการรวมตัวขึ้นเพื่อผลประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน เงินทุนกู้ยืมเพื่อ
ประกอบอาชีพ และมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และตรง
ความต้องการของผู้บริโภค 

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

3.1.1.ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
สภาพปญญหา และปญจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากการ
สัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2552 โดยการรวมกลุ่มกัน
ในหมู่บ้าน มีความคิดท่ีจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีการพัฒนาท่ีรวดเร็ว โดยความ
ร่วมมือของผู้น าท่ีมีศักยภาพในการบริหาร  
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คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ความคิดท่ีจะรวมกลุ่มมาจาก
แนวคิดของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อท าผลิตภัณฑ์ขึ้นมาส่ง OTOP โดยการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ระดมทุนซื้ออุปกรณ์ และร่วมกันหารือว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางกลุ่มจึงประชุมกัน และเลือกผลิตภัณฑ์คือ กล้วย จากนั้นก็
มาดูตลาดของกล้วยแต่ละประเภท ทางกลุ่มเล็งเห็นว่า กล้วยหอมยังมีการแปรรูปน้อย 
โอกาสทางการตลาดน่าจะมีมากกว่า จึงน ากล้วยมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
ปัจจุบันเราด าเนินกิจการมา 6 ปี สมาชิกเริ่มแรกมี 15 คน ปัจจุบันมี 78 คน” 

เนื่องด้วยจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีพืชผักผลไม้หลายชนิด 
ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบางครั้งผลผลิตมีมากเกินไป มีช่วงท่ีราคาตกต่ าและผลผลิตไม่
สวยงาม ไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดพัฒนาผลผลิตท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีวิธีการท าท่ีเน้นคุณภาพ  

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “สาเหตุท่ีเลือกกล้วยหอมมา
แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชน หาได้ง่าย และเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรอีกทางหนึ่ง โดยวิธีการผลิต คือ ส่ังกล้วยดิบจากสวน หรือ ส่ังจากตัวแทน 
(เนื่องจากจะใช้กล้วยวันละตัน ส่ังจากสวนเพียงอย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอต่อการผลิต) 
เมื่อได้กล้วยมาแล้วจะน ามาตรวจคุณภาพ ว่าผ่านมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าผ่านก็
จะน ามาล้างด้วยน้ าท่ีใส่เกลือ ไม่ใส่สารชะล้าง ใส่เม็ดเกลือธรรมดาเพื่อล้างยาง  และเข้า
สู่กระบวนการปอกเปลือกกล้วย การปอกกล้วยไม่ให้ด า จะต้องจับกล้วยให้น้อยท่ีสุด 
หลังจากนั้นต้ังน้ ามันให้ร้อน ไม่ต่ ากว่า 140 องศา สไลค์กล้วยลงกระทะ เมื่อทอดเสร็จก็
จะเก็บไว้ แล้วน าไปสู่การปรุงรสแล้วแต่ลูกค้าจะส่ัง” 

ตลอดระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมา ทางกลุ่มได้สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น 
ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค และได้รับการตอบรับจากลูกค้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นอย่างดี จากการด าเนินงานทางกลุ่มมีจุดเด่น และส่ิงท่ีอยากจะปรับปรุงพัฒนา 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า“ปัจจุบันทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์
มากมาย แต่ได้รับการสนใจมากท่ีสุดคือ กล้วยหอมอบเนย มียอดส่ังซื้อต่อเดือน
ประมาณ 700,000 - 1,000,000 บาท และวางแผนท่ีจะขยายผลิตภัณฑ์ สแน็คกล้วย 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขยายตลาดไปสู่เด็ก เมื่อปี 2553 ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
ตามโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร ได้รับระดับ 4 
ดาว ในปี 2553 และระดับ 5 ดาว ในปี 2555” 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “จุดเด่นอยู่ท่ีรสชาติ
ของกล้วย มีความเป็นเอกลักษณ์ เหลือง กรอบ หอมไม่เหมือนใคร เมื่อไปออกบูธ ส่ิงท่ี
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พิสูจน์ได้คือ เมื่อไหร่ท่ีลูกค้าชิม ก็จะมีการซื้อกลับไปแน่นอน ด้วยความเป็นกล้วย และ
น ามาแปรรูป ท าเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพ เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี และค าว่า เพลิน เป็น
การตอบโจทย์คือ กินแล้วหยุดไม่ได้” 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ส่ิงท่ีอยากพัฒนาท่ีสุดคือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากกล้วยของเรามีราคาค่อนข้างสูง 
เรื่องบรรจุภัณฑ์เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะสร้างยอดขายได้ จึงอยากท าให้แปลกใหม่ สะดุดตา
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังต้องการเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การ
ประชาสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้บริโภครู้จักมากยิ่งขึ้น” 

อีกท้ังมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานให้การสนับสนุนท้ังด้านความรู้ เงินทุนในการ
พัฒนา การศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ การออกบูธ 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “มีหลายหน่วยงานเข้ามา
สนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8.จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ
กระทรวงพาณิชย์” 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่งบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การ
ระดมทุน การแบ่งผลประโยชน์ ความเสียสละ สามัคคี ความร่วมมือของสมาชิกและครอบครัว การ
ด าเนินกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรม มีการพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีการติดต่อประสานงานกับภาคีต่างๆ 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จ ขาดไม่ได้
เลยคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างให้เกิดความส าเร็จ มี
ความเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ ท าให้กลุ่มวิสากิจชุมชนของเราอยู่ได้จนถึงทุก
วันนี้” 

3.1.2 การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength).จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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จุดแข็ง (Strength)  
1..ด้านภาวะผู้น า ผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของงานและองค์กร 

ปัจจุบันมีความเช่ือว่า ผู้น าไม่ได้เป็นมาโดยก าเนิด การเป็นผู้น านั้นสร้างขึ้นได้ จากการใช้ความ
พยายามและการท างานหนัก แต่การเป็นผู้น าท่ีดีไม่ได้เป็นได้ทุกคน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม มีผู้น าชุมชนท่ีดี มีบุคลิกนิสัยในการเป็นผู้น า
เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความไว้วางใจ และสามารถกระตุ้นคนในชุมชนปฏิบัติ และร่วมมือกันท าให้
ประสบความส าเร็จ 

คุณแตง อินทพันธ์ (ฝุายผลิต) กล่าววว่า “ถ้าเกิดผู้น ากลุ่มไม่มีวิสัยทัศน์ท่ีก้าว
ไกล การด าเนินงานของกลุ่มคงไม่ประสบความส าเร็จเพียงนี้ คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ 
เป็นผู้น าท่ีเก่ง มีความคิดท่ีก้าวไกล มองในมุมมองท่ีต่างจากคนอื่น ท าให้กลุ่มของเรา
อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้” 

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “สมาชิกทุกคนไว้ใจผู้น าในการ
ด าเนินงาน ผู้น าของเรามีความรู้ มีประสบการณ์ท่ีมากมาย สามารถน ามาปรับใช้กับ
การด าเนินงานของกลุ่มได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการพูดคุย เราอยู่กันเหมือน
ครอบครัว มีอะไร หรือมีเวลาเราก็จะมารวมกลุ่มกัน เพื่อปรึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ท าให้เกิดผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์” 

ความต้ังใจจริงของผู้น า ประกอบกับความมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม เสียสละเป็น
การสร้างพลังขับเคล่ือนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐมเข้มแข็ง เป็นท่ีพึ่งพิงของคนนชุมชนได้ 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคล่ือน
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะ ทุกคนได้มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ผู้น ารับฟังและน าไปปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ทางกลุ่มจะท างานกันเป็นทีม 
มีการประชุมหารือกัน เพื่อหาข้อเสนอแนะท่ีดีท่ีสุด เพราะถ้าเราท าเอง คิดเองคนเดียว 
ผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ตรงตามความต้องการของคนในกลุ่ม อาจเกิดความขัดแย้งกันใน
กลุ่ม เราจึงต้องร่วมมือกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือน าปัญหาท่ีได้จากการท างาน 
ความคิดใหม่ๆ หรือส่ิงท่ีได้พบเจอ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มานั้ง
พูดคุยกัน เพื่อหาข้อสรุป และน าไปปรับปรุง พัฒนาวิธีการด าเนินงานของทางกลุ่ม อีก
ท้ังได้มาซึ่งแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ” 

สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมวางแผน 
และปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
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3. สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาเดิมในท้องถิ่น มีแหล่งวัตถุเป็น
ของคนในชุมชน เนื่องจากจังหวัดนครปฐม เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่ง
เพาะปลูกมากมาย อาทิเช่น ข้าว ผลไม้ พืชผัก เป็นต้น และส่วนใหญ่คนในชุมชนท าอาชีพ
เกษตรกรรม ทางกลุ่มจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ใช้สอย โดยน าวัตถุดิบท่ีอยู่ในชุมชน หาได้ง่าย มาพัฒนา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “วัตถุดิบของเราหาได้ง่าย มา
จากสวนของสมาชิกในชุมชน ท าให้เราสามารถคัดเลือกแต่สินค้าท่ีมีคุณภาพมาใช้ใน
การผลิต มั่นใจในความปลอดภัย สะอาด ไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอน” 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ของทาง
กลุ่มจะส่ือถึงความเป็นเอกลักษณ์ คือ กล้วย เราจะเน้นไปท่ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็น
อันดับแรก คงความเป็นกล้วย สรรพคุณของกล้วยให้ได้มากท่ีสุด ผลิตภัณฑ์มีดีท่ี
รสชาติ และจุดขายเพิ่มอีกอย่างคือค าว่า เพลิน สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ คือ กิน
แล้วหยุดไม่ได้”  

จุดอ่อน (Weakness)  
1. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและมีประสบการณ์ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ก่อตั้งด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกกันในชุมชน ท าให้สมาชิกบางคนไม่มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ อีกท้ังจ านวนแรงงานท่ีผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า ในครั้งท่ีมีค าส่ังซื้อมากๆ 

คุณแตง อินทพันธ์ (ฝุายผลิต) กล่าววว่า “ตอนนี้เราขาดแรงงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญ เพราะเป็นสมาชิกในชุมชน และบางครั้งมีค าส่ังซื้อเข้ามาทีหนึ่ง เข้ามาเป็น
จ านวนมาก ท าให้ผลิตสินค้าไม่ทันต่อความผู้บริโภคได้ในขณะนั้น อีกท้ัง แรงงานซึ่ง
เป็นสมาชิกของกลุ่มมีงานท่ีประจ าท าอยู่แล้ว ก็จะลงมาช่วยได้ไม่มาก ท าให้การท างาน
ของกลุ่มมีเวลาค่อนข้างจ ากัด” 

2. ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน บางคนยังไม่เข้าใจในส่ิงท่ีเราก าลังท าอยู่ 
คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “ในเรื่องความสมานฉันท์ของ

คนในชุมชนยังไม่ 100% คนท่ีเขามีรายได้สูง จากการท าธุรกิจส่งออกเส้ือผ้าหรืออื่นๆ 
เขาจะไม่เข้าใจว่าท าไมต้องรวมกลุ่มท ากล้วย เพราะเขาคิดว่าสินค้ากล้วย มันเป็น
ส่ิงของท่ัวไป แต่ทางกลุ่มมีความคิดกลับกัน คือถ้าเราได้อุดหนุนสินค้าจากชุมชนของ
เราเอง มันจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน และเงินของเรามันก็จะไม่
หมุนเวียนออกไปจากชุมชน” 
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3..ผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากทางกลุ่มได้คัดเลือกวัตถุท่ีมีคุณภาพสูง 
และมีกระบวนการผลิตท่ีละเอียดอ่อน เพื่อตอบสองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “จุดอ่อนท่ีส าคัญคือ กล้วยมี
ราคาแพง เพราะเราเน้นท่ีคุณภาพของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตมีความพิถีพิถัน 
ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์มีราคา
ค่อนข้างสูง ติด 1 ใน 3 ของประเทศ” 

โอกาส (Opportunity) 
1..ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ

วิสาหกิจชุมชน ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานให้การสนับสนุนท้ังด้าน
ความรู้ เงินทุนในการพัฒนา การศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ การออกบูธ 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันมี
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ท่ี 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และกระทรวงพาณิชย์ เข้ามามีส่วนช่วยในการให้ค าแนะน า 
การจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ท าให้การด าเนินงานของทางกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาก
ยิ่งขึ้น” 

2..กระแสนิยมจากการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ กระแสรักสุขภาพเข้ามามีบทบาท
ในการตัดสินใจซื้อ ทางกลุ่มเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ ท าให้ผู้ท่ีท าการเกษตรมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และทางกลุ่มเน้นจุดขายท่ีมาจากธรรมชาติ ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคได้ง่าย 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ตอนนี้กระแสรัก
สุขภาพก าลังมาแรง ผู้บริโภคจึงให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์รักสุขภาพมากขึ้น และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็ตอบโจทย์ความเป็นสุขภาพได้มาก” 

อุปสรรค (Threat) 
1..ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของ

ผู้บริโภคเริ่มลดลง ส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ 
คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศกล่าวว่า “อุปสรรคทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทกับทางกลุ่ม

เป็นอย่างมาก ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่ิงของฟุุมเฟือยน้อยลง ท าให้ยอดขายในบางครั้งตก
ลง ไม่ได้ตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ ส่งผลถึงวัตถุดิบท่ีเราสต๊อกเอาไว้เพื่อการผลิต ท าให้วัตถุดิบ
เหลือใช้ และใช้ประโยชน์ต่อไม่ได้” 
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คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ตอนนี้ออเดอร์เริ่มน้อยลง ต้ังแต่
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาท แต่เป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถแก้เองได้ 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 และปญจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนจากการ
สัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อต้ังเมื่อปี 2546.โดยมีความคิดว่าจะน าวัตถุดิบภายใน
ชุมชนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “เรารวมกลุ่มจากคนในต าบล
สนามจันทร์ โดยเริ่มคิดจะท าอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เริ่ม แรกมี
สมาชิก 5 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 49 คน ทางกลุ่มมีความคิดท่ีจะเน้นสินค้าเพื่อ
สุขภาพ มีคุณภาพมาแปรรูป หาได้ท่ัวไปจากพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม และต้องเป็น
ประโยชน์จากพืชพรรณ โดยเริ่มจากการพัฒนาชาใบหม่อน ผักผลไม้ทอดกรอบเพื่อ
สุขภาพ ใช้นวัตกรรมการท าสินค้าในระบบสุญญากาศ อุณหภูมิต่ า หลังจากนั้น ทาง
กลุ่มฯพบว่าคู่แข่งขันใครๆก็ท าได้ แลยมานั่งคิดกันว่า ท าอะไรที่ท าแล้วคู่แข่งตามเรายาก 
ท าใหคู่้แข่งขันน้อยลง และตลาดยั่งยืนขึ้น” 

จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระเจ๊ียบเขียวเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุุน
มานานแล้ว ทางกลุ่มจึงเอาวัตถุดิบท่ีเหลือจากการส่งออกมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย 
โดยการน ามาอบแห้งได้เป็นกระเจ๊ียบกรอบส าหรับกินเล่น และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกท้ังมีสินค้า
อื่นๆ เช่น สัปปะรด กล้วย เห็ด เป็นต้น แต่การส ารวจตลาดพบว่า กระเจ๊ียบกรอบขายดีท่ีสุดเป็นการ
สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ระบบการผลิตท่ีถนอมคุณภาพอาหาร 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “เรามีผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 7 อย่าง 
ได้แก่ กระเจ๊ียบกรอบ บรอกโคล่ีกรอบ เห็ดหอมกรอบ เห็ด 3 อย่าง กล้วยหอมอบ 
กล้วยฉาบ ฟักทอง” 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “กระเจ๊ียบกรอบเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีขายดีท่ีสุดของกลุ่ม วิธีการผลิตมี 2.แบบ ได้แก่.วิธีทอด เรียกว่า Vacuum 
Fried และวิธีสุญญากาศ เรียกว่า Microwave Vacuum Dried” 

คุณสมศักด์ิ แก้วเกตุศรี (ฝุายผลิต) กล่าวว่า “กระบวนการผลิตกระเจ๊ียบ
กรอบ คือ เมื่อได้กระเจ๊ียบมาแล้ว จะมาผ่านกระบวนการท าความสะอาด และน ามา
ลวกในกระทะท่ีน้ าเดือด 100 องศา หลังจากนั้นลดอุณหภูมิโดยใช้น้ าเย็น และเข้าห้อง
ฟรีช เป็นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อเราต้องการผลิตเมื่อไหร่ก็น าออกมาได้เลย” 
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จากการท ากระเจ๊ียบกรอบ ท าให้สร้างความแตกต่างได้ ส่วนใหญ่จะน า
กระเจ๊ียบมาต้ม แต่ทางกลุ่มได้น ามาสร้างจุดเด่น คือ น ามาอบกรอบ ท าให้คงรูปลักษณ์เดิม ไม่บี้ ไม่
แตก ไม่แตก คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนและลอกเลียนแบบได้ยาก แต่ก็มีส่ิงท่ีต้องการพัฒนาใน
เรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “จุดเด่นของเราคือ การเป็น
สินค้าโอท็อป ผลิตจากกลุ่มชาวบ้านท่ีมีความช านาญในการผลิต ใช้วัตถุจากแหล่ง
ธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบจากแหล่งพื้นท่ีของจังหวัดนครปฐม ปลอดภัยไร้สารพิษ และ
กระเจ๊ียบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับกินเล่นได้ทุกเวลาอีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
ช่วยเรื่องการขับถ่าย กรดไหลย้อน” 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มมีปัญหาด้านการ
กระจายสินค้า ด้านการตลาด เนื่องจากทางกลุ่มไม่มีการวางแผนจัดการได้ดีเท่าท่ีควร 
ไม่มีส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสินค้า อีกท้ังปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้กลุ่มมี
ผลกระทบด้านการเงินหมุนเวียน รายได้น้อยกว่าเดิม ท าให้เราไม่มีเงินทุนไปหมุนเวียน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” 

คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และซองบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นท่ีดึงดูดของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากกระเจ๊ียบกรอบได้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์มานานแล้ว และมาตรฐานฮาลาลยังไม่ได้ใส่ไปบนซอง อยาก
พัฒนาซองบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลง เพื่อส่งออกต่างประเทศ และขณะนี้ก าลังลองวิธีแปร
รูปส้ม แต่ยังติดปัญหาท่ีราคาแพง จึงต้องหาวิธีแก้ไขกันต่อไป” 

ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ เงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มแรกจากการรวมกลุ่มก็มี
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ เงินทุนในการผลิต ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เข้มแข็งได้จนถึงทุกวันนี้ 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “มีหน่วยงานยื่นมือเข้ามา
ช่วยหลายหน่วยงาน และทางกลุ่มเองก็ได้ยื่นเอกสารขอเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
บ้าง บางหน่วยงานก็ให้ความรู้ มีการศึกษาดูงาน ออกบูธตามงานต่างๆ เงินทุนในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร” 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 
ผู้น ากลุ่มเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์มีความเป็น
เอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค อีกท้ังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 



193 
 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จ คือ เรามีผู้น าท่ี
เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ท่ีก้าวไกล มีความรู้ ความสามารถ แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆด้วยสติ 
จึงท าให้ผู้น าเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนคนในชุมชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้มีงาน 
มีรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความต้องการของผู้บริโภค” 

3.2.2 การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า มีความรู้ ความเช่ียวชาญในอาชีพของตน 

อุทิศตนให้ส่วนรวม โปร่งใส มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง 
คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ประสบ

ความส าเร็จได้ เพราะมีผู้น าท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการผลิต ใส่ใจรายละเอียดทุก
ขั้นตอน สอนงานทุกงาน รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน เพื่อท่ีจะน ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตามความต้องการ” 

คุณสมศักด์ิ แก้วเกตุศรี (ฝุายผลิต) กล่าวว่า “คุณสะอาด จึงสมานญาติ เป็น
แบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชน คนในชุมชนในความเคารพนับถือ เพราะมีการวางตัวท่ีดี 
ความตรงต่อเวลา เข้าใจวิถีชีวิตของคนชุมชน” 

2. ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม เป็น
สินค้าโอท็อป กระเจ๊ียบเขียวเป็นพืชท่ีมีคุณสมบัติดีเยี่ยมในด้านช่วยระบบขับถ่าย ถูกน ามาแปรรูป
เป็นขนมขบเค้ียวหรือสแน็ก (Snack) เพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่รับประทานได้ง่ายขึ้น วาง
จุดเด่นเป็นของกินเล่นดีต่อสุขภาพ และช่วยภาคเกษตรของไทย 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์กระเจ๊ียบอบ
กรอบเป็นสินค้าโอท็อป ผลิตจากกลุ่มชาวบ้านท่ีมีความช านาญในการผลิต ใช้วัตถุจาก
แหล่งธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบจากแหล่งพื้นท่ีของจังหวัดนครปฐม ปลอดภัยไร้สารพิษ 
และกระเจ๊ียบกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับกินเล่นได้ทุกเวลา 

คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “เหตุท่ีกระเจ๊ียบอบ
กรอบเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคยอมรับ เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนกระบวนการการผลิต 
จะท าอย่างไรเมื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วยังคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไว้เหมือนเดิม อีกท้ัง
ยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเรื่องการขับถ่าย” 
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คุณสมศักด์ิ แก้วเกตุศรี (ฝุายผลิต) กล่าวว่า “การผลิตกระเจ๊ียบอบกรอบใช้
วิธีการอบแห้งสุญญากาศ การอบแห้งสุญญากาศ จะรักษาคุณค่าทางสารอาหารไว้ได้
ครบถ้วน อีกท้ังคงสี กล่ิน และรสชาติไว้ได้ และช่วยยึดอายุสามารถเก็บไว้ได้นาน” 

3. ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนด้ังเดิม เป็นคนพื้นท่ี อยู่กันมาเป็นเวลานาน ท าให้
เกิดความเป็นพี่น้อง และเครือญาติการท างานจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “เราท างานกันแบบเครือ
ญาติ ค่อยทีค่อยอาศัยกัน ท าให้การงานมีความสุข สนุกกับการผลิตสินค้า” 

4. ผู้ประกอบการมีทักษะความรู้ความช านาญในการผลิตจากการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีในครัวเรือนจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “เราเริ่มด าเนินงานมา
ยาวนานกว่า 10 ปี มีการลองผิดลองถูกกันมากมาย ท าให้เกิดความเช่ียวชาญในการ
ผลิต กว่าจะหาจุดเด่นในการผลิตได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย” 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีทางกลุ่มจัดท าขึ้น อาจจะมีบรรจุภัณฑ์ท่ี

ไม่สวยงาม หรือแปลกใหม่ สะดุดตาผู้บริโภค  
คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “เราใช้ลักษณะของ

บรรจุภัณฑ์เป็นแบบซองท้ังหมด เนื่องจากทางกลุ่มมีเครื่องท าบรรจุภัณฑ์แบบเดียว ท า
ให้การออกแบบลักษณะบรรจุภัณฑ์เหมือนกันหมด ไม่มีความโดดเด่น” 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “กระเจ๊ียบกรอบเราท าบรรจุภัณฑ์
มานานแล้ว อาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่” 

2..ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ดีเท่าท่ีควร ตราสินค้าของทางกลุ่มยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
ของผู้บริโภคมากนัก เนื่องจากยังไม่มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครับรู้เท่าท่ีควร 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ตอนนี้เรามีผู้แทนจ าหน่าย
เพียง 2 รายเท่านั้น ท าให้การเข้าถึงให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคเป็นไปได้ยาก 
ทุกวันนี้ท่ีเราขายได้เฉพาะตอนออกบูธ ก็จะมีเวลามีลูกค้ามาติดต่อเพื่อเอาผลิตภัณฑ์ไป
ขายต่อ แต่ก็มีมาไม่มากนัก” 

3. คนในชุมชนขาดความรู้และความเช่ียวชาญ เนื่องจากกลุ่มท่ีผลิตเป็นกลุ่มคน
ในชุมชน คนท่ีมาท างานก็ไม่มีความรู้มากมายท่ีจะต่อยอดการผลิตได้ 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “คนในชุมชนของเรายังขาดความรู้ 
ความสามารถในการผลิต หรือความสามารถในการหาตลาด ท าให้เรายังพัฒนาได้ไม่เต็มท่ี 
เราต้องออกไปหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อท่ีจะก้าวไปสู่ความส าเร็จได้มากขึ้น” 
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โอกาส (Opportunity) 
1. ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาล

เรื่องความรู้ เงินทุน การศึกษาดูงาน การออกบูธต่างๆ ท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “มีหน่วยงานยื่นมือเข้ามา
ช่วยหลายหน่วยงาน และทางกลุ่มเองก็ได้ยื่นเอกสารขอเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
บ้าง บางหน่วยงานก็ให้ความรู้ มีการศึกษาดูงาน ออกบูธตามงานต่างๆ เงินทุนในการ
ด าเนินงาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร” 

2..เทคโนโลยี ท่ีพัฒนาอย่างไม่มีขีดจ ากัดส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย มีการวิจัยความต้องการตลาด ท าให้เราทราบว่า ปัจจุบันนี้การตลาดเป็นอย่าง และเรา
ควรท าอย่างไร 

คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ (ฝุายการตลาด) กล่าวว่า “เทคโนโลยีสมัยนี้ท าให้
เราทราบอะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ   
กลยุทธ์ทางการ ทุกอย่างล้วนแต่ว่าต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มาก
ท่ีสุด” 

อุปสรรค (Threat)  
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาด

สภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก 
คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัญหาด้านเศรษฐกิจมี

ผลกระทบต่อเรามากๆ ก าลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างชัดเจน ไปออกงานแต่ละครั้ง 
เห็นได้ชัดเลยว่าผู้บริโภคซื้อของน้อยลง และผู้บริโภคท่ีเดินตามงานออกบูธก็น้อยลงอีก
ด้วย ท าให้ช่วงนี้ยอดขายลดลง” 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “รัฐบาลก็อัดฉีดจัดตลาดเพียงอย่าง
เดียว ไม่ได้มองว่าผู้บริโภคมีก าลังท่ีจะซื้อจริงหรือไม่ รัฐบาลพยายามจะผลักดันกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน แต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ ถึงจะท่ีขายเพิ่มขึ้น แต่ยอดขายก็ไม่ได้เพิ่ม
ตาม” 
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จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 กลุ่ม พบว่า 
จุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ผู้ประกอบการชุมชน และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการน า
วัตถุดิบจากท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีก
ท้ังมีหน่วยงานจากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
ภาพที่ 13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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สรุปประเด็นของข้อมูลพื้นฐาน 2 กลุ่ม 

ตารางท่ี 10  สรุปประเด็นของข้อมูลพื้นฐาน 2 กลุ่ม 

ประเด็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 

สภาพการณ์
ปญจจุบัน 

มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

ผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้า 

จุดเด่น การตอบโจทย์ ค าว่า เพลิน คือ กินแล้ว
หยุดไม่ได้ มีรสชาติดี มีกล้วยเป็นเอกลักษณ์ 
เหลือง กรอบ หอมไม่เหมือนใคร 

เป็นสินค้าสุขภาพ มีคุณค่าทาง
สารอาหารครบถ้วน มีประโยชน์ 
เลียนแบบได้ยากมีตลาดรองรับ 

จุดอ่อนและ
ปญญหา 

- งบประมาณสนับสนุน 
- การประชาสัมพันธ์ 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย ยังมีน้อย 
- บรรจุภัณฑ์ยังไม่ดึงดูดผู้บริโภค 
- เงินทุนหมุนเวียน 
- ด้านการตลาด การกระจายสินค้ายังไม่
ดีเท่าท่ีควร 

ความต้องการ
พัฒนา 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
- นวัตกรรม สายการผลิต หรือการบรรจุ 

- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้โดดเด่น ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 

การสนับสนุน - โครงการหน่วยเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
- ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรม 

ปญจจัยที่ 
ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฏ
ระเบียบ การแบ่งบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ มีสามัคคี ความร่วมมือของ
สมาชิกและครอบครัว การควบคุม
คุณภาพสินค้า มีการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจุชมชน 

ผู้น ากลุ่มเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ
และได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภค  
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4..ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant.observation) 
(แบบสอบถามชุดที่ 2 R1) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
กลุ่มผู้รู้ (Key.Information) ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม ในขณะ
ก าลังเก็บข้อมูลบริบท สภาพทั่วไป สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยท าการสังเกตในขณะร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อท าการเก็บ
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป 
จังหวัดนครปฐมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การ
สนทนากลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการด าเนินงาน 

4.1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

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

ผู้ร่วมสนทนาเป็นสมาชิกภายในกลุ่มท่ีมีความสนิท
สนมกันในระดับดีมาก มีการสังเกตได้จากค าพูดท่ี
สมาชิกส่ือสารกัน สมาชิกแต่ละท่านมีความเป็น
กันเอง รูปแบบการสนทนาไม่เคร่งเครียด ส่วนใหญ่แต่
ละท่านจะเล่าประสบการณ์ของตนเองก่อนท่ีจะเข้า
เรื่องการสนทนาในประเด็นต่าง สมาชิกผู้เข้าร่วม
หลายๆท่านอยากให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเก็บเกี่ยว
ความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจ เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ค่อยมี
ใครสนใจในภูมิปัญญา และคุณประโยชน์ต่างๆของ
วัตถุดิบทางการเกษตร 
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ตารางท่ี 11  ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

การมีส่วนร่วม 
- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม 
- การแสดงความ
คิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม 

ผู้ร่วมสนทนาต่างให้ข้อมูลในฝุายงานของตนเอง ส่วน
ใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
กันออกไป มีการร่วมแสดงความคิดเห็นบ้าง มีความ
เกรงใจในหน้าท่ีของแต่ละคน ลักษณะการท างานเป็น
เสมือนการท างานในองค์กร ทุกคนให้ความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ท้ังนี้เพราะประธานกลุ่มมีความเป็น
ผู้น าสูง และมีความสนใจในการเปิดรับส่ิงต่างๆ 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจท่ี 
  ได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทาง
การตลาด 

ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมอบเนย โดยใช้วัตถุดิบท่ีได้จากใน
พื้นท่ี อ าเภอสามพราน และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัด
นครปฐม เป็นขนมขบเค้ียวที่ให้คุณค่าทางสารอาหาร 
รสชาติหลากหลาย รับประทานง่าย มีตราสินค้า    
แบรนด์เพลิน สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีท้ังแบบปลีกและ
แบบส่ง มีตัวแทนในการน าสินค้าไปจ าหน่าย ยังไม่
เห็นถึงการส่งเสริมการขายมากนัก ส่วนใหญ่สินค้าจัด
จ าหน่ายโดยการออกงานท่ีทางราชการประสานงาน
ให้เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อป งานกรมส่งเสริมการ
ส่งออก เป็นต้น 

 
ภาพรวมการ
ด าเนินงาน 

- ภาพรวมของการ
ด าเนินงาน  
  พัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบ  
  การชุมชนตามแนวคิด   
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทางกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีความ
หลากหลาย มีการเปิดรับข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ มี
หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน
น าเข้ามาให้ ทางกลุ่มมีทัศนคติท่ีดีในการรับรู้ส่ิงใหม่ๆ 
ท้ังนี้ผู้วิจัยเห็นว่าทางกลุ่มยังต้องการเพิ่มเติมด้าน
ความรู้ วิชาการ เครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคม 
การตลาดสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

การสนทนากลุ่ม 
- การพูดคุย การ
แก้ปัญหา 
  และการตัดสินใจ 
- สัมพันธภาพระหว่าง
การ สนทนา 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ 

บรรยากาศการสนทนามีความสนุกสนาน สมาชิกใน
กลุ่มมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติและฉันท์เพื่อน
ในพื้นท่ีใกล้เคียง ผู้น าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายทาง
สังคม และชอบพบปะพูดคุย มีการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น และสร้างเสียงหัวเราะในการประชุมอยู่
ตลอดเวลา สมาชิกในกลุ่มเป็นคนสองช่วงวัย คนรุ่น
หลังมีความสนใจจะเข้ามารับช่วงต่อในกิจการ สมาชิก
มีความกระตือรือร้น และเป็นกันเองในการสนทนา 

 
การมีส่วนร่วม 

- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม 
- การแสดงความ
คิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม 

ผู้ร่วมสนทนาให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม แสดง
ความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา ให้ข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินกิจการของกลุ่มอย่างตรงไปตรงมา สมาชิก
พยายามช่วยกันตอบค าถาม ท าให้ได้ค าตอบในหลาย
แง่มุม ทุกคนล้วนมีความต้ังใจในการท างาน 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจท่ี 
  ได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทาง
การตลาด 

ผลิตภัณฑ์ผักอบแห้ง ได้แก่ กระเจ๊ียบเขียว บล็อกโคล่ี 
ซึ่งเป็นผลผลิตท่ีพื้นท่ีนครปฐมและบริเวณภาค
ตะวันตกเป็นแหล่งเพาะปลูกจ านวนมาก น ามาแปร
รูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติท่ี
หลากหลาย มีตราสินค้า แบรนด์ไพรทิพย์ สถานท่ีจัด
จ าหน่ายมีท้ังแบบปลีกและแบบส่ง มีตัวแทนในการน า
สินค้าไปจ าหน่าย ยังไม่เห็นถึงการส่งเสริมการขาย
มากนัก ส่วนใหญ่สินค้าจัดจ าหน่ายโดยการออกงานท่ี
ทางราชการประสานงานให้   เช่น งานแสดงสินค้า
โอท็อป งานกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น 
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ตารางท่ี 12  ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม (ต่อ) 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

ภาพรวมการ
ด าเนินงาน 

- ภาพรวมของการ
ด าเนินงาน  
  พัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบ  
  การชุมชนตามแนวคิด   
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทางกลุ่มมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ พร้อมเรียนรู้ 
หากขาดอุปกรณ์หรือส่ิงใดท่ีทางกลุ่มสามารถหามาได้
ยินดีสนับสนุน ผู้วิจัยเห็นโอกาสในการพัฒนาให้
สมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ และผลิตสินค้าตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
ตอนที่ .2 ผลการพัฒนา.(Development:.D1).ผลการออกแบบและพัฒนา .

(Design.and Development: D and D)  
ขั้นตอนท่ี.1.ผลการด าเนินการออกแบบและจัดท า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ขั้นตอนท่ี 2.ผลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
ขั้นตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
ขั้นตอนที่ .1.ผลการด าเนินการออกแบบและจัดท ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (แบบสอบถามชุดที่ 4 D1) (ข้อมูลเชิง
ปริมาณ) 

สังเคราะห์สร้างรูปแบบและตรวจสอบรูปแบบ โดยการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ การน าเสนอการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และพัฒนาการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯมีรายละเอียดดังนี้ 

1. องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จากการศึกษารูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated 
Model (SCPD Integrated Model) จะเห็นได้ว่า ทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เป็นการรวมกันเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน และท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(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 ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ี  

1..ทุนทางสังคม (Social Capital) เกิดจากความร่วมมือกัน มีความสัมพันธ์กัน อยู่
รวมกันเป็นชุมชน และเป็นเครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติใหม่ในรูปแบบของทรัพยากร
ของชุมชนอันประกอบด้วย เรื่องของค่านิยม ความเอื้ออาทรต่อกัน รวมท้ังเรื่องของสติปัญญาท่ีมีอยู่
ในชุมชนท่ีสมควรน าออกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม (อัมมาร สยามวาลา, 2544: 40) 

2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) เป็นกระบวนการทางการผลิต
ใหม่เพื่อสร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผลักดันเปล่ียนแปลงแนวคิดการตลาดให้
สร้างสรรค์มากขึ้น โดยต้องค านึงถึง Functional (ประโยชน์ใช้สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพ
ทางอารมณ์) ไปพร้อมๆ กัน (กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2557) อีกท้ังเป็นการน าเอาความคิด
สร้างสรรค์มาประยุกต์เพื่อท าการตลาดหรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีความแปลกใหม่มากขึ้นซึ่ง
ปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบัน จะเห็น
ได้ว่า มีสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมาย เพราะการตลาดเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุด
นิ่ง (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556) 

3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network).เป็นความสัมพันธ์
ในสังคมมนุษย์ มีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆ เช่น กิจกรรม การส่ือสาร ความ
ร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ี
หลากหลาย น ามาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความรู้ การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม  

4. กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีการ
กระท าให้เกิดข้ึนหรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า และการเปล่ียนแปลงนี้จะมีสองส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง คือ การเปล่ียนแปลงท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังจะต้องมีทิศทางท่ีดีขึ้นเท่านั้น 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2532) การพัฒนาเป็นการท าให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าของส่ิง
ต่างๆ การพัฒนาอาจพัฒนาจากส่ิงท่ีมีอยู่เดิม หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ก็ได้ 

รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD 
Integrated Model)” ผู้วิจัยได้ก าหนดแผนงานกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยระบบและกลไก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ผู้ส่งมอบ (Supplier) ปัจจัยน าเข้า ( Input) ขั้นตอนการด าเนินงาน (Process) 



203 
 

ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) มีกระบวนการท างานออกเป็น 1 กระบวนหลัก และ 
6 กระบวนการย่อย ซึ่งจะสามารถน ามาบูรณาการการท างานในกระบวนการหลัก ได้แก่ 

กระบวนการหลัก : กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กระบวนการย่อยที่ 1 กระบวนการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทางสังคม 
กระบวนการย่อยที่ 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
กระบวนการย่อยที่ 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ 
กระบวนการย่อยที่ 4 กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
กระบวนการย่อยที่ 5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing) 
กระบวนการย่อยที่ 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด 
เริ่มจากผู้วิจัยท าการศึกษาพื้นท่ีและทุนทางสังคม เป็นองค์ประกอบของกระบวนการ

หลัก เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทางสังคมท่ีน าไปใช้กับการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ด าเนินการต้องท าการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ ท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล 
ข้อมูลบริบทพื้นท่ี ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน จาก
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รัฐบาล จังหวัด เทศบาล อ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หน่วยงานผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มฯ เป็นต้น  จากนั้นน าข้อมูลต่างๆ มา
วิเคราะห์ และท าการออกแบบการจัดอบรม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1) การจัดอบรม
ให้ความรู้ Training 2) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน On the Job Training ซึ่งผู้ด าเนินการต้อง
ค านึงถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ในการพัฒนาของแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการฯวัตถุประสงค์ ของแต่ละ
หัวข้อ เนื้อหาสาระหรือแนวการอบรม วิธีการอบรม ระยะเวลา การเรียงล าดับหัวข้อท่ีควรจะเป็น 
ตลอดจนการก าหนดลักษณะของวิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรม เรื่องใดควรจัดอบรมแบบให้ความรู้ 
เรื่องใดควรใช้การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ให้คณะท างานพิจารณาเห็นชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
จัดอบรมให้ความรู้ ท าการเรียนเชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ ในแต่ละหัวข้อท่ีผู้ด าเนินการก าหนด
ร่วมกับทางกลุ่มผู้ประกอบการ ท้ังนี้ในกระบวนการจัดอบรมให้ความรู้นั้นจะสามารถวัดผลลัพธ์ได้ 
ก่อนเข้าสู่การให้ความรู้ของวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ นั้นผู้ด าเนินการจัดการอบรมต้องท าการ
ประเมินผลก่อนจัดอบรม Pretest และประเมินผลหลังการจัดอบรม Posttest เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
จัดท ารายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้ ผลลัพธ์ท่ีตามมา คือ สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการมีความรู้
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ความสามารถ ท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการฯ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินงาน
น าไปใช้ต่อไป 

เมื่อผู้ประกอบการผ่านการอบรมให้ความรู้แล้ว ผู้ด าเนินการจึงเชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้รู้ เข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน On the Job Training เพื่อให้สมาชิก
กลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ควบคู่กับการแสดงความคิดเห็น และใช้ทักษะความช านาญในฐานะท่ี
เป็นเจ้าของพื้นท่ี ร่วมกับองค์ความรู้ของวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ ผ่านการพิจารณาของคณะท างาน
ทุกคน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับของ
สมาชิกในกลุ่มฯ และน าไปทดสอบตลาด เพื่อน าผลการทดสอบตลาด (Product Testing) ท าการ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเปูาหมายต่อไป 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มฯ และ
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจุชมชน งบประมาณของกลุ่ม วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงก าลังแรงกายและแรงใจของเพื่อน
สมาชิกทุกคน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละงาน การท างานเป็นทีม ความสามัคคี การช่วยเหลือเอาแรงกัน ภายใต้
บริบทพื้นฐานท่ีสมาชิกทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ผ่านการพิจารณาจากคณะท างานในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อเป็นท่ีเรียบร้อย 
ผู้ด าเนินงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ เตรียมน าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ออกสู่ตลาด 

รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชน
แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐบาลสนับสนุน
ให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการตลาด เพื่อเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกท้ังเป็นการจุด
ประกายการด าเนินงานในการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ ตลอดจนการเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

2..ผลการตรวจสอบโดยประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ในงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จากร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ คณะผู้วิจัยน าไปหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยการใช้แบบสอบถามจ านวน 1 
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ชุด กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อประเมินผลความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กับร่างรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 13  จ านวนและร้อยละของลักษณะส่วนบคุคลของผู้เช่ียวชาญท่ีตอบแบบสอบถามรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

(n = 5) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

 1. ชาย 3 60.0 
 2. หญิง 2 40.0 
อาย ุ
 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 
ระยะเวลาในการท างาน 
 1. 6 - 10 ปี 2 40.0 
 2. มากกว่า 10 ปี 3 60.0 
การศึกษา 

 1. ปริญญาเอก 5 100.0 
จากตารางท่ี 13 สามารถอธิบายลักษณะส่วนบุคคลขอผู้เช่ียวชาญท่ีตอบ

แบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

เพศ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 60.0 และเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
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อายุ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 3 คนคิดเป็น

ร้อยละ 60.0 และอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
สถานภาพ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และสถานภาพโสด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
ระยะเวลาในการท างาน 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 

ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และระยะเวลาในการท างาน 6 - 10  ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 

ระดับการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายด้าน 

(n = 5) 
รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 

S = Social Capital (ทุนทางสังคม) 4.64 .216 มากท่ีสุด 2 
C = Creative Marketing (การตลาดเชิงสร้างสรรค์) 4.62 .234 มากท่ีสุด 3 
P = Potential of social network (ศักยภาพ
เครือข่ายทางสังคม) 

4.59 .203 มากท่ีสุด 4 

D = Development Procedure (กระบวนการพัฒนา) 4.70 .050 มากท่ีสุด 1 
รวม 4.64 .149 มากที่สุด  

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มีองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD 
Integrated Model)”  
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จากตารางท่ี 14 สามารถอธิบายค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
เหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายด้าน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านท่ีคะแนนสูงสุด
คือ กระบวนการพัฒนา (Development) รองลงมาคือ ทุนทางสังคม (Social Capital) การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ (Creative.Marketing).และศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (Potential.of social network) 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 4.64 4.62 และ 4.59 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ 
(n = 5) 

รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 
ทุนทางสังคม (S = Social Capital) 

1. คนในชุมชนมีคุณภาพ ความดี ความเสียสละ 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
2. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ชุมชน 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

3. ผู้น าและคนในชุมชน มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนา 4.40 .548 มาก 4 
4. สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

4.40 .548 มาก 4 

5. มีการสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือในชุมชน
น ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน 

4.40 .548 มาก 4 

6. การน าภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลับมาใช้ในการ
พัฒนาการต่อยอดทรัพยากรท่ีอยู่ในชุมชน 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

7. การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
8. การส่งเสริม และสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน 5.00 .000 มากท่ีสุด 1 
9. มีการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 5.00 .000 มากท่ีสุด 1 
10. มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมร่วมกัน 4.80 .447 มากท่ีสุด 2 
11. มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 5.00 .000 มากท่ีสุด 1 
12. สมาชิกมีความสนใจในการประกอบธุรกิจชุมชน 4.40 .548 มาก 4 
13. สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การจัดสรร
ทรัพยากรชุมชน 

4.40 .548 มาก 4 
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 
14. การให้ความส าคัญวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 

4.40 .548 มาก 4 

15. ทุกคนมีความสนใจในการประกอบสัมมาอาชีพ
ส่วนรวม 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

16. มีการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยชุมชน 4.80 .447 มากท่ีสุด 2 
 

17. การสร้างเปูาหมาย และวิสัยทัศน์ชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
18. ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

19. การให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
20. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญา
สากล 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.64 .216 มากท่ีสุด  
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 

1. การผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด 4.40 .548 มาก 3 
2. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 4.40 .548 มาก 3 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน ความรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทาง
การตลาด 

4.80 .447 มากท่ีสุด 1 

5. การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท่ีเหลือใช้ 4.60 .548 มากท่ีสุด 2 
6. การผลิตสินค้าโดยค านึงถึงผู้บริโภค 4.60 .548 มากท่ีสุด 2 
7. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความแตกต่าง
อย่างสร้างสรรค์ 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 
8. มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

9. การออกแบบช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 4.40 .548 มาก 3 
10. มีการน าเสนอเรื่องราว ความคิดร่วมยอดให้แก่
ผลิตภัณฑ์ 

4.20 .447 มาก 4 

11. มีการพัฒนาประเภท รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลาย 

4.40 .548 มาก 3 

12. การแสดงข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ ของ
ผลิตภัณฑ์ 

4.80 .447 มากท่ีสุด 1 

13. มีตราสินค้า ท่ีมีความทันสมัย เหมาะสม 4.80 .447 มากท่ีสุด 1 
14. มีการแสดงเครื่องหมาย รับรองคุณภาพ 
มาตรฐาน 

4.80 .447 มากท่ีสุด 1 

15. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัยกับ
ความต้องการของตลาด 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

16. การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคท่ีเป็นจริง 4.80 .447 มากท่ีสุด 1 
17. จัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

4.80 .447 มากท่ีสุด 1 

18. จัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
กลุ่มเปูาหมาย 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

19. สินค้ามีความพร้อมส าหรับการจัดจ าหน่าย
ตลอดเวลา 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

20. มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด ส าหรับผลิตภัณฑ์ 4.80 .447 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 
21. สถานท่ีจัดจ าหน่ายมีความสะดวกต่อการซื้อ  หา
ของผู้บริโภค 

4.60 .548 มากท่ีสุด 2 

22. มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าใหม่ 4.40 .548 มาก 3 
23. มีการจัดสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง 4.40 .548 มาก 3 
24. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 4.80 .447 มากท่ีสุด 1 
25. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 4.80 .447 มากท่ีสุด 1 
26. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4.80 .447 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.62 .234   
ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network) 

1. มีความเข้าใจขอบเขต ความสามารถท้ังภายในและ
ภายนอก 

4.40 .548 มาก 4 

2. ดึงศักยภาพเครือข่ายท้ังภายใน และภายนอกใน
การพัฒนาองค์กร และชุมชน 

4.40 .548 มาก 4 

3. เครือข่ายอื่นๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ชุมชน 

4.40 .548 มาก 4 

4. มีกระบวนการ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

5. ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในองค์กรชุมชน 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

6. ทราบถึงวัตถุประสงค์การท างานของเครือข่ายทาง
สังคม 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

7. มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานอื่นๆ 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 
8. การจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

9. เครือข่ายมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
10. มีการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าร่วมเครือข่าย
ทางสังคม 

4.00 .000 มาก 5 

11. การให้ความร่วมมือและการเปิดรับร่วมกัน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
12. การสร้างความสามัคคีของสมาชิกท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรชุมชน 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

13. เครือข่ายมีขวัญและก าใจ เจตนารมณ์ร่วมกัน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
14. มีการส่งเสริมด้านทรัพยากรระหว่างเครือข่าย 4.40 .548 มาก 4 
15. การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
16. การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อแสดงเปูาหมาย
ในอนาคต 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

17. การเตรียมความพร้อมในการแสวงหาเครือข่าย
ใหม่ๆอยู่เสมอ 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

18. การเปิดรับ การสนับสนุนด้านต่างๆ จาก
หน่วยงาน องค์กรภายนอก 

5.00 .000 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.59 .203 มากที่สุด  
กระบวนการพัฒนา( D = Development Procedure) 

1. มีการศึกษาบริบท พื้นท่ีของชุมชน 4.80 .447 มากท่ีสุด 2 
2. การส ารวจทุนทางสังคม และทรัพยากรชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
3. สร้างจิตส านึกในการพัฒนาชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
4. ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน
ส่วนรวม 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

5. สร้างกระบวนการมีส่วนรว่มในการท างานร่วมกัน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
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ตารางท่ี 15  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายข้อ (ต่อ) 

รายการ   S.D. ความเหมาะสม ล าดับที่ 
6. มีตัวแทนชุมชน แกนน าในการร่วมวางแผน พัฒนา
กลุ่มองค์กร 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

7. มีการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในด้าน
ต่างๆ 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

8. การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการประกอบ
ธุรกิจชุมชน 

5.00 .000 มากท่ีสุด 1 

9. การพัฒนาความรู้ในส่ิงท่ีชุมชนให้ความสนใจ 4.80 .447 มากท่ีสุด 2 
10. การพัฒนาความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5.00 .000 มากท่ีสุด 1 
11. การน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

12. มีการวางแผนด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 4.60 .548 มากท่ีสุด 3 
13. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของ
ชุมชน 

5.00 .000 มากท่ีสุด 1 

14. น าข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อจ ากัดพิจารณาร่วมกัน 
เพื่อจัดหาแนวทางแก้ไข 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

15. ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความสนใจของชุมชน
และตลาด 

4.80 .447 มากท่ีสุด 2 

16. ท าการทดสอบตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์ 4.80 .447 มากท่ีสุด 2 
17. จัดกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ลดต้นทุน 4.80 .447 มากท่ีสุด 2 
18. การสร้างคุณภาพ มาตรฐาน การรับรองจาก
หน่วยงานต่างๆ 

4.60 .548 มากท่ีสุด 3 

19. การเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ 

4.20 .447 มาก 4 

20. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆท้ัง
กระบวนการ 

4.20 .447 มาก 4 

รวม 4.70 .050   
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จากตารางท่ี 15.สามารถอธิบายค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม 
ล าดับท่ีของความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รายข้อ ท าการศึกษาได้ดังนี้ 

ทุนทางสังคม (S = Social Capital) 
จากการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคม (S = Social Capital) ท่ีเป็นองค์ประกอบ

ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ความเห็นสูงสุด คือ การส่งเสริม และสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านมีการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 รองลงมาคือการน าภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น กลับมาใช้ในการพัฒนาการต่อยอดทรัพยากรท่ีอยู่ในชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากทุนทาง
สังคมร่วมกันทุกคน มีความสนใจในการประกอบสัมมาอาชีพส่วนรวม มีการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 ส่วนข้อท่ีมีความเห็นน้อยท่ีสุดคือ ผู้น าและคนในชุมชน มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆในชุมชนมีความเข้มแข็งมีการสร้างการมีส่วน
ร่วม ความร่วมมือในชุมชนน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนสมาชิก  มีความสนใจในการ
ประกอบธุรกิจชุมชนสมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ การจัดสรรทรัพยากรชุมชนการให้ความส าคัญ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) 
จากการศึกษาพบว่า การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) เป็น

องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี
ความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความเห็นสูงสุด คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางการตลาดการแสดง
ข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์มีตราสินค้า ท่ีมีความทันสมัย เหมาะสมมีการแสดง
เครื่องหมาย รับรองคุณภาพมาตรฐานการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคท่ีเป็นจริง จัดต้ังราคาให้
มีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมีการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน 
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท่ีเหลือใช้การผลิตสินค้าโดยค านึงถึง
ผู้บริโภคมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์มีการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้ทันสมัยกับ
ความต้องการของตลาดจัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายสินค้ามีความ
พร้อมส าหรับการจัดจ าหน่ายตลอดเวลาสถานท่ีจัดจ าหน่าย มีความสะดวกต่อการซื้อหาของผู้บริโภค
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 ส่วนข้อท่ีมีความเห็นน้อยท่ีสุดคือ มีการน าเสนอเรื่องราว ความคิดรวบยอด
ให้แก่ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 

ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network) 
จากการศึกษาพบว่า ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social 

network).เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความเห็นสูงสุด คือการเปิดรับ การสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงาน 
องค์กรภายนอกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00.รองลงมาคือ  ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในองค์กรชุมชนการจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อแสดงเปูาหมายในอนาคตการเตรียมความพร้อมในการแสวงหาเครือข่าย
ใหม่ๆอยู่เสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 ส่วนข้อท่ีมีความเห็นน้อยท่ีสุดคือ มีการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการ
เข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 

กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) 
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) เป็น

องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี
ความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความเห็นสูงสุด คือการส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจชุมชนการพัฒนา
ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 5.00 รองลงมาคือมีการศึกษาบริบท พื้นท่ีของชุมชนดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างานส่วนรวมมีการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆการพัฒนาความรู้ในส่ิ งท่ี
ชุมชนให้ความสนใจการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
ความสนใจของชุมชนและตลาดท าการทดสอบตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์จัดกระบวนการผลิตท่ี
มีคุณภาพ ลดต้นทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80.ส่วนข้อท่ีมีความเห็นน้อยต่ าท่ีสุดคือ การเตรียมความ
พร้อมในการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆทั้งกระบวนการ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 

ดังนั้นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และตรวจสอบรูปแบบด้วยการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ซึ่งมีความเหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 จึงเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการทดลองต่อไปได้ 
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ขั้นตอนที่ 2.ผลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. เนื้อหาและองค์ประกอบการจัดอบรม 
1.1 ประเด็นแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรยายโดย      

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ปัจจุบัน กระแสพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy 

ซึ่งประเทศไทยก าลังอยู่ในขั้นของการน ามาปรยุกต์ใช้เพื่อการก าหนดแผน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้
องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยง กับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม การส่ังสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี และนวัตกรรม (มาต้ังแต่ประมาณปี 2001) 
ก่อนหน้านี้ทางยุโรป ยุคกรุงศรีอยุธยา 200 กว่าปีท่ีแล้ว ยุโรปมาท าสัมพันธ์ไมตรีกับกรุงศรี แต่ยุโรป
พัฒนาแล้ว เป็นยุคเกษตรกรรม (มีอายุเป็น 100ๆ ปี) ปี 1900 – 2000 เขาบอกว่าโลกเปล่ียนจากยุค
เกษตรสู่ยุคเกษตรกรรม  

ย้อนไป 30 กว่าปีก่อน มีโรงงานเยอะแยะไปหมดเลย ประเทศท่ีก าลังเจริญ อย่าง
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จะเป็นเหมือนไทยเราเมื่อ 40 ปีท่ีแล้ว มีเครื่องจักร มีแรงงานเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรม  

ต้ังแต่ปี 2001 ประเทศไทยก้าวสู่ยุคท่ี 3 แล้ว เรียกว่ายุคเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ยุคนี้อยู่บนฐานของคนมีความรู้ ท างานอยู่ในบริษัทรัฐและเอกชนคือคนท่ีมีความรู้  ส่วนคน
ท่ีการศึกษาไม่สูงนักอยู่ตามภูมิล าเนาต่างๆ ก็รวมตัวกันสร้างวิสาหกิจชุมชน คือ มุ้งเน้นเพิ่มสินค้า เพิ่ม
คุณค่าของสินค้า ด้วยแนวคิด ธุรกิจสร้างสรรค์ 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความสามารถและทุน
ท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า เกิดจากประสบการณ์และสติปัญญา วิถีชีวิตท้องถิ่น การด ารงชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ท าไร่ ท าสวน ถือเป็นการเพิ่มคุณค่า เพิ่มรายได้ ท าให้สินค้ามีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ามี
ความต้องการมากข้ึน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติแผนท่ี 8 - 11 (ส้ินสุดปี 2559) เน้นเพิ่มคุณค่าของ
สินค้า บริการ บนพื้นฐานความรู้และนวัตกรรม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ใช้เทคโนโลยีมาช่วย 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นนโยบายระดับชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ 
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องค์ประกอบของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
1. การขับเคล่ือนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ความรู้ (Knowledge)  
2. การขับเคล่ือนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้การศึกษา  
3..การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา.(Intellectual.Property).ไม่ได้เป็นการผลักดัน

เรื่องของการลดต้นทนการผลิต (Cost Reduction) ท่ีฝังอยู่ในตัว 
สังคมในชุมชนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) โดยมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ มีการสร้างเครือข่าย ซึ่งแม้กระท่ังธุรกิจใหญ่ๆ ยัง
มีการหาพันธมิตร 

กลยุทธ์ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนเขตภาคตะวันตก มุ้งเน้ นการจัดการ
ผลิตภัณฑ์และการตลาดท่ีแตกต่าง  

1. แปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย  
2. ออกแบบหีบห่อเพื่อเพิ่มคุณค่า  
3. สร้างวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  
4. แสดงความคิดเห็น  
5. มุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม  
6. จัดกิจกรรมการตลาด 
RISMEP หน่วยงานท่ีเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้บริการรัฐวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็ม

รูปแบบ เพื่อให้บริหารเป็น Single Window เดียว เวลาท่ีรัฐวิสาหกิจชุมชนต้องการความช่วยเหลือ 
โดยใช้ SP - Service Product ฝึกอบรมความรู้และทักษะเฉพาะด้านพร้อมเป็นท่ีปรึกษา เข้าไปคุย
กับสถานประกอบการว่าขาดอะไร .เช่น.เครื่อง จักร ฝีมือแรงงาน เงินทุน .BDSP.-.Business 
Development Service Provide ติดต่อธนาคารและแหล่งเงินทุน 

1.2 ประเด็นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนบรรยายโดย คุณสุจิตรา พัดช่ืน 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบและการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ ในอดีต เราซื้อสินค้ามาตัวหนึ่ง เราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ

ออกแบบเสียเท่าไหร่ การออกแบบเพิ่งจะมาได้รับความสนใจในช่วงหลังๆ ท่ีเพิ่มยอดขายให้เราได้ 
อย่างเช่น ยกตัวอย่างกล้วยตาก สมัยก่อนเราขาย เราก็จะใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกธรรมดา ขายได้
ท่ัวๆ ไป พอวันหนึ่งการออกแบบเริ่มเข้ามา เราก็มีการปรับเปล่ียนรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ใส่การ
ออกแบบเข้าไปเลยกลายเป็นว่าขึ้นห้างได้ขายได้มีราคา จากราคา 10-20 บาท ก็เป็น 30-40 บาทได้ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีด้วยกัน 2 กลุ่ม  
1. ปัจจัยภายใน 

1.1 วัสดุ กรรมวิธีการผลิต เป็นตัวของสินค้าเหมือนอย่างรสชาติ ถ้าเป็นเค้กก็
มีความนุ่ม ความหอมของเค้ก  

1.2 ประโยชน์ใช้สอย ตัวสินค้าก็จะบ่งบอกเหมือนอย่างอย่างเช่น Packaging 
ท่ีเราพูดถึงอยู่ คือเน้นการห่อหุ้มตัวสินค้าว่าท าอย่างไรให้เก็บสินค้าได้นาน ว่าห่อหุ้มอย่างไรท าให้
สินค้าสวยดูมาราคาขึ้นมา ประโยชน์ใช้สอยจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

- ประโยชน์ใช้สอยทางด้านจิตใจ คือเราเจอสินค้าตัวหนึ่งมันมีผลต่อด้าน
จิตใจของเรา เช่น สินค้าตัวแรกเราเห็นมัน ก็คือมันสวย มันน่าสนใจ ดูมีสีสัน เราก็จะมองแล้วว่าราคา
เท่าไหร่ เหมือนว่าพอมีตัวห่อหุ้มสินค้า ท าให้สินค้าดูมีราคาขึ้นมา สร้างความน่าเช่ือถือให้กับสินค้า
นั้นๆ แล้วก็มีระดับ เหมือนสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า 

- ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ ก็จะมี 2 ปัจจัยหลักคือ ประโยชน์การ
ห่อหุ้มสินค้า รองลงมาคือความสวยงาม 

1.3 รูปทรง ความสวยงาม และศิลปะ รูปทรงของตัวบรรจุภัณฑ์ ในตัวอย่างท่ี
น ามาให้ดู จะมีหลายรูปทรง อย่างแรกคือรูปทรงเรขาคณิต สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม สามเหล่ียม
ท่ัวๆ ไป หลายรูปแบบ ส่วนรูปทรงธรรมชาติ เราก็เลียนแบบรูปทรงท่ีเป็นมาจากธรรมชาติ รูปทรง 
Free Form ท่ีไม่มีรูปแบบตายตัว 

การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าต้องสร้างเอกลักษณ์ท่ีท าให้คนจดจ า
สินค้าของเราได้ อย่างเช่น ตัวอย่างเรื่องเห็ด ท่ีเป็นตัวการ์ตูน ก็เป็นจุดเด่นให้คนมอง ถ้าเราใส่ในทุก
ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นจุดท่ีลูกค้าเห็นแล้วรู้ว่าเป็นของใคร 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ แบบเดิมๆ อย่างถุง กล่องพลาสติกท่ียังไม่มีการ
ออกแบบเยอะ ซื้อมาส าเร็จ 

ร่วมสมัย กล่องส าเร็จท่ีเราท าสต๊ิกเกอร์ติดเป็นของเราเอง 
ล้ าสมัย คือแบบท่ีเราคิดใหม่ข้ึนมาเอง เปล่ียนสไตล์ไปเลย  
การสร้างความน่าสนใจในการออกแบบ 
1. ขนาด คือเราอาจจะท ารูปทรงท่ีแปลกกว่าอันอื่น อย่างเช่น แบ่งเป็น

ช้ินเล็กข้างในแยกขายได้ด้วย ตัวเค้กกล้วย 
2. การเปล่ียนแปลงจัดองค์ประกอบใหม่ เหมือนดูสะดุดตามากขึ้น 
3. ปล่อยเนื้อท่ีว่าง ไม่ให้ดูอึดอัดขาดความน่าสนใจ 
4. ใช้ภาพประกอบ ให้ลูกค้าเห็นภาพว่าสินค้าเป็นอย่างไร อย่างของพี่

วันดีตัวใหม่ท่ีท าล่าสุด เป็นเค้ก โดยใช้ตัวเค้กโชว์เลย  
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5. เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ เน้นจุดใดจุดหนึ่งให้สินค้า เห็นแล้ว
สะดุดตา 

6. เล่นสี ใช้สีแรงๆ เจ็บๆ เห็นแล้วมันใช่ 
การรวมกัน รวมกันทุกอย่าง และต้อง ผ่านขึ้นไปข้อ 2 ในการจัด

องค์ประกอบ 
หลักการออกแบบท่ีดี มี 4 ข้อ 
1. ดึงดูดสายตา  
2. สนองประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน 
3. สร้างขึ้นอย่างถูกต้องแข็งแรง 
4. ราคาเหมาะสม 
ปัจจัยส าคัญท่ีลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเรา 
ราคา จะออกแบบอะไรก็ต้องนึกถึงตัวราคาด้วย ไม่ใช่ว่าพอออกแบบไป

แล้วบรรจุภัณฑ์แพงกว่าตัวสินค้าก็ไม่ไหว เพราะเราต้องชาร์จตัวสินค้าเพิ่มมาด้วย 
1.3 ประเด็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) บรรยายโดย 

ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง ผู้เช่ียวชาญด้านสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
การสนับสนุนทางภาครัฐ คือ ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 

ในส่วนของนโยบายรัฐบาลส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้การอบรม อย.ให้การอบรมเรื่องอาหาร 
ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของระบบต่างๆ เป็นมาตรฐาน ส านักงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต 
เงินทุน ส านักพาณิชย์จังหวัด สร้างเศรษฐกิจ ทุกคนมีอาชีพ ส่ิงแวดล้อมชุมชนดี ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ประเทศมั่นคงยั่งยืน 

โครงการ RESMEP  
RISMEP คือ การส่งเสริม SMEs ในท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยการสร้างเครือข่าย

ผู้ท าหน้าท่ีให้การส่งเสริม SMEs (BDSP และ SP) และพัฒนาการให้บริการแบบหน้าต่างเดียวกัน 
(Single Window) 

SMEs Demand Side     
1. เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง การแข่งขันสูง    
2. SMEs ต้องปรับตัว และต้องการความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ  
3. ปัญหาในการด าเนินธุรกิจท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อน  
BDSP Supply Side  
1. ต้องสร้างช่องทางเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
2. ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการบริการท่ีสร้างมูลค่าและมีคุณภาพมากขึ้น 
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การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่ครอบคลุมแก่ SMEs ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ
เครือข่าย BDSP และเครือข่าย SP 

SP: ผู้ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
BDSP: หน่วยงานให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. การเช่ือมโยงบริการของ เครือข่าย BDSP รูปแบบบริการใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก

เครือข่าย BDSP และสามารถตอบสนอง SMEs ในพื้นท่ีได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
2. การขยายตัวของตลาดให้บริการค าปรึกษาแนะน า 
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ SMEs ในพื้นท่ี 
4. ได้เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายส่งเสริม SMEs 
โครงการ RESMEP เป็นการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

บูรณาการระดับท้องถิ่นด้วยการต้ังเครือข่ายอุตสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เราเรียกว่า BSDP 
พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบหน้าต่าง Single Window หมายความว่า ณ ปัจจุบันนี้ จะใช้บริการ
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ.Productivity.เราก็ต้องเข้าไปท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ถ้า
เราจะไปจดทรัพย์สินทางปัญญา เราก็ต้องไปท่ีพาณิชย์ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานก็ต้องไปกรม
แรงงาน เราต้องการอะไร เราต้องไปสถานท่ีนั้น แต่ Single Window เป็นในลักษณะว่า มี BDSP อยู่
ตรงกลาง ท่ีจะคอยให้บริการโดยมี SP คือท่ีปรึกษาอยู่รอบนอก ไม่ว่าจะไปศูนย์ภาค 8 หรือสภา
จังหวัด หรือเขาไปด้านแรงงาน เมื่อผู้ประกอบการเข้าไปตรงนี้ ก็จะเข้ามาดูว่ามีบริการให้เราไหม ถ้า
ไม่มี ก็ส่งไป BDSP ท่ีอื่น โดยเราไม่ต้องวิ่งเอง 

RISMEP เพิ่งเริ่มมาได้ 4 ศูนย์ ศูนย์แรกคือเชียงใหม่ แล้วก็ศูนย์ล่าง ภาคท่ี 2 
โคราช ภาค 6 สุพรรณบุรีภาค 8 ในแต่ละภาคก็อยู่แค่ในจังหวัดก่อน ภาค 8 สุพรรณบุรีเริ่มมา 3 ปี
แล้ว ปีหน้าเขาจะกระจายบริการมาท่ีจังหวัดนครปฐมและราชบุรี  

2. ผลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(แบบสอบถามชุดที่ 5 D1) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ผลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อว่า “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” โดยใช้รูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model 
(SCPD Integrated Model) โดยเชิญวิทยากรดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณสุจิตรา 
พัดช่ืน ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง ผู้เช่ียวชาญด้านสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งท่าน
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เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรยายในหัวข้อปัจจัย
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ในวันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2558.ณ.ห้องไมด้า 
1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ส าหรับเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินผลหลังการ
อบรม ส าหรับกลุ่มเปูาหมายในการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปรรูปผลไม้และ
อาหาร จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 24 คน ก่อน
การอบรมให้ผู้รับการอบรมจัดท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และหลังเสร็จส้ินการอบรมให้
ผู้เข้าร่วมการอมรมจัดท าแบบทดสอบหลังการอบรม (Posttest) และประเมินผลการอบรม 

2.1 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
จากการศึกษา พบว่าตัวบ่งช้ีท้ัง 20 ตัว ท าให้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.845 ซึ่ง

มากกว่า 0.6 แสดงว่าเป็นค าถามท่ีมีสอดคล้องกันดีแล้วซึ่งตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีค่าความเช่ือมั่นท่ีแตกต่าง
กันเพียงเล็กน้อยจึงไม่จ าเป็นต้องตัดตัวบ่งช้ีใดๆ ออก 

2.2 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
จากการศึกษา พบว่า แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 20 ข้อ สามารถใช้ได้
ทุกข้อ โดยการหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก ได้ตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

2.3 ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pretest & Posttest 
ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ก่อนและหลังการอบรม 

เคร่ืองมือ 

ที่ใช้วัด 

จ านวน

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

t Sig 

แบบทดสอบ 

ก่อนการอบรม 
24 20 5 17 10.29 3.57 

5.151 0.00* 
แบบทดสอบ 

หลังการอบรม 
24 20 10 19 15.46 2.67 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 16 การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการอบรมพบว่า แบบสอบถามก่อนการอบรม (Pretest) ได้คะแนนเฉล่ีย 
10.29 คิดเป็นร้อยละ 51.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 มีระดับคุณภาพผ่านและ
แบบสอบถามหลังการอมรม (Posttest) ได้คะแนนเฉล่ีย 15.46 คิดเป็นร้อยละ 77.30 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.67 มีระดับคุณภาพผ่าน ผลการทดสอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  แสดงว่า ผู้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีผลการทดสอบหลังการอบรมสูงกว่า 
การทดสอบก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

3. ผลการประเมินผลผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (แบบสอบถามชุดที่ 6 D1) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 24 คน ซึ่งประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ผู้เข้าร่วมมีสถานะเป็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 24) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

 1. ชาย 8 33.3 
 2. หญิง 16 66.7 
อาย ุ
  1. ต่ ากว่า20 ปี 1 4.2 
 2. 21 - 30 ปี  5 20.8 
 3. 31 - 40 ปี  7 29.2 
 4. 41 - 50 ปี 4 16.7 
 5. 51 - 60 ปี 4 16.7 
 6. 60 ปี ขึ้นไป 3 12.5 
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ตารางท่ี 17 จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
 1. ประถมศึกษา 7 29.2 
 2. มัธยมศึกษา 6 25.0 
 3. อนุปริญญา/ปวส.  5 20.8 
 4. ปริญญาตรี 6 25.0 
ผู้เข้าอบรมมีสถานะเป็น 
 1. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 8.3 
 2. คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 6 25.0 
 3. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 15 62.5 
 4. ผู้น าท้องถิ่น 1 4.2 

 
จากตารางท่ี 17 สามารถอธิบายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้

ดังนี้ 
เพศ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 16 คนคิดเป็นร้อย

ละ 66.7 และเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ33.3 ตามล าดับ 
อายุ 
จากการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ช่วงอายุ 
41 -50 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วงอายุ 51 - 60 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 

7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ระดับการศึกษามัธยม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดับ 
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สถานภาพ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้ว จ านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 สถานภาพ
หม้าย/หย่า/แยก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามล าดับ 

สถานะผู้เข้าร่วมอบรม 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และผู้น าท้องถิ่น จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 18  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

(n = 24) 
ความคิดเห็น Min Max   S.D. ระดับ 

1. วันเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม 3 5 4.38 .576 มาก 
2. สถานท่ีในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม 4 5 4.46 .509 มาก 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ 4 5 4.63 .495 มากท่ีสุด 
4. อาหารและเครื่องด่ืม 4 5 4.67 .482 มากท่ีสุด 
5. วิทยากรผู้ให้ความรู้ 
     วิทยากรท่านท่ี 1 4 5 4.75 .442 มากท่ีสุด 
     วิทยากรท่านท่ี 2 3 5 4.50 .659 มากท่ีสุด 
     วิทยากรท่านท่ี 3 3 5 4.54 .658 มากท่ีสุด 

 
 



224 
 

ตารางท่ี 18  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

ความคิดเห็น Min Max   S.D. ระดับ 
6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม) 

2 5 3.50 .885 มาก 

7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม) 

4 5 4.42 .504 มาก 

8. ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 5 4.46 .509 มาก 

9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 4 5 4.46 .509 มาก 
10. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการ
เข้าอบรมโครงการนี้ 

4 5 4.67 .482 มากท่ีสุด 

รวม   4.45 .328 มาก 
 
จากตารางท่ี 18 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ได้ดังต่อไปนี้ 

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 โดยผู้เข้า
อบรมส่วนใหญ่ให้วิทยากรท่านท่ี 1 ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ อาหาร
และเครื่องด่ืม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการเข้าอบรมโครงการนี้ 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ส่ิงอ านวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.63 วิทยากรท่านท่ี 3 
ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 วิทยากรท่านท่ี 2 คุณสุจิตรา พัดช่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 
สถานท่ีในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.46 ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม) ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.42 วันเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม) ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50  
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ขั้นตอนที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
1. หลังจากกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 แห่งประกอบด้วย ประธาน

กลุ่ม ผู้น าชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าร่วมการอบรมความรู้ภายใต้
หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันอาทิตย์ท่ี 8 
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐมท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

 

 
 
ภาพท่ี 14  ประชุมกลุ่มระดมความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตร

แปรรูป จังหวัดนครปฐม 
จากการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์โดย กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมมีแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เนื่องจากทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากกล้วยซึ่งกล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ท่ีมีประวัติศาสตร์มา
ช้านาน ใช้ท าประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นกล้วย ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
กล้วยสต๊ิก เค้กกล้วย สบู่จากเปลือกกล้วย แยมกล้วย ปุ๋ยเปลือกกล้วยชีวภาพครีมรักษาส้นเท้าจาก
เปลือกกล้วย เป็นต้น และมีการวางแผน สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้  

ขยายตลาดจากลูกค้าเดิม คือ รักษาลูกค้าให้ได้นานท่ีสุด เพราะลูกค้าเก่าจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เป็นประจ า หรือสามารถท าให้ลูกค้าเดิมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยการกระตุ้น
ให้เพิ่มความถ่ีในการซื้อสินค้า เช่น การจัดโปรโมช่ันในการออกแสดงสินค้าช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ี
สะดวก รวดเร็วขึ้น การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ที่ให้ผลเร็วที่สุด เป็นต้น 

ขยายตลาดจากลูกค้าใหม่ คือ การเพิ่มลูกค้า จากการขยายตลาดไปสู่ร้านสะดวกซื้อ
ต่างๆ เช่น 7-11.ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า หรือดิสเคานต์สโตร์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ต่างจังหวัด 
หรือส่งออกต่างประเทศ โดยมีตัวแทนจ าหน่าย เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า รวมถึงรายได้ท่ีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  
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1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

 
 
ภาพที่ 15  ประชุมกลุ่ม ระดมความคิด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จากการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้นกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นหลัก เนื่องจากทางกลุ่ม
เล็งเห็นว่า ปัจจุบันนี้กระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแตกต่างจากในอดีตมาก ไม่ใช่เฉพาะ
การดูแลโดยการรักษาโรคหรือการให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังหันมาให้ความสนใจเรื่องการ
ปูองกันและดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บปุวย โดยการรับประทานอาหารท่ีเน้นเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ 
และน าวัตถุดิบท่ีเหลือจากการผลิตผลิตภัณฑ์มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางกลุ่มจึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นสุขภาพมากขึ้น เช่น การท าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เมี่ยงเห็ดอบกรอบ น้ าพริกเห็ด ย า
กระเจ๊ียบและเห็ด เป็นต้น และมีการวางแผน สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

เน้นเรื่องราวหรือกรรมวิธีการผลิต ท่ีมีผลต่อการสร้างคุณค่า (Value) ให้กับสินค้า 
เนื่องจากทางกลุ่มมีวิธีการผลิตท่ีรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 วิธี คือ 1) วิธีการ Vacuum Fried ทอด
ในสุญญากาศโดยใช้น้ ามันในปริมาณมากๆ เป็นกระบวนการถนอมอาหารท าให้สารอาหารท่ีอยู่ในผัก
ผลไม้ไม่ถูกท าลายด้วยความร้อนยังคงกล่ิน สีสัน เหมือนธรรมชาติ แต่เราเพิ่มความกรอบ โดยท่ี
โครงสร้างของตัวสินค้าไม่ได้ยุบลงไปเลย 2).Microwave.Vacuum.Dried เป็นวิธีอบแห้งโดยใช้
สุญญากาศให้ความร้อนต้ังแต่จากข้างในตัวผลิตภัณฑ์ ก็จะแห้งท่ัวถึงซึ่งวิธีนี้เหมาะแก่กลุ่มคนรัก
สุขภาพโดยเฉพาะ เนื่องจากปราศจากน้ าในการปรุงแต่ง 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยท่ัวไปแล้วรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เป็นส่ิงท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ยิ่งในโลก Social ผลิตภัณฑ์ 1 ช้ินไม่ได้มอง
แค่ตัวผลิตภัณฑ์ธรรมดา แต่ยังมองไปถึงรสนิยม และภาพลักษณ์ของผู้ซื้ออีก ด้วย เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด โดยการท าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เมี่ยงเห็ดอบกรอบท่ีเน้นเป็นค า รับประทานง่าย 
สะดวกในการพกพา หรือซื้อเป็นของฝาก เป็นต้น 
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หลังจากการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้วิจัยจึงท าการจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการ
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

2. ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มย่อย จัดหาวิทยากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ผู้วิจัยท าการจัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย โดยมีกลุ่มเปูาหมายในการจัดท ารูปแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใช้กลุ่มเปูาหมายในการพัฒนา ประกอบด้วย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกในกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง จ านวนพื้นท่ีละ 10 คน รวมเป็นท้ังหมด 20 คนเพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการ
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

 

 
ภาพที่ 16 การสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป 

จังหวัดนครปฐม 
จากการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางกลุ่มได้เล็งเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่
ยอดขายเริ่มตกลง และเห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท าให้สามารถ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้จากเดิมมากขึ้น ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และขยายตลาดไปสู่กลุ่มเด็ก เนื่องจากปัจจุบันกล้วยหอมอบเนย มี
คู่แข่งท้ังทางตรงและทางอ้อม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีรวดเร็ว จนบางครั้งยอดขายเริ่มตกลง และ
กล้วย เป็นผลผลิตท่ีไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน มีอายุการใช้งาน เมื่อกล้วยสุกงอมก็จะไม่สามารถน ามา
ผลิตเป็นกล้วยหอมอบเนยได้ ทางกลุ่มจึงมีความคิดว่า กล้วยหอมทองจะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาสทางการตลาดในการขยายตลาด และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกมากมาย ไปถึง
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มือผู้บริโภคทางกลุ่มร่วมสรุปว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้อจ ากัดด้านการลงทุน และวัตถุดิบท่ี
เหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ) 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ท่ีเราท าอยู่คือกล้วย 
เรามีอยู่กล้วยอยู่ในมือ เป็นของชุมชนอยู่แล้ว อีกท้ังกล้วยน่าจะเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะ
ท่ีสุด เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ต่างก็คุ้นเคยกับรสชาติของกล้วย 
ปัจจุบันกล้วยเป็นผลไม้ราคาถูก หาง่าย มีอยู่ใกล้ตัวทุกคน” 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ปัจจุบันคู่แข่งทาง
ตลาดเยอะมาก เพราะการท ากล้วยอบเนย สามารถท าได้ง่าย มีเทคนิค วิธีการผลิตท่ี
เหมือนกัน รสชาติก็จะเหมือนกัน อีกท้ังผลิตภัณฑ์ของกลุ่มราคาค่อนข้างสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกัน” 

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “ณ ตอนนี้ปัญหาของเราไม่ได้
อยู่ท่ีการผลิต เพราะทางกลุ่มมีการผลิตตลอดเวลา แต่ปัญหาหลักๆเลยคือ วัตถุดิบ 
ทางกลุ่มไม่สามารถสต๊อกกล้วยไว้ได้จ านวนมากๆ เนื่องจากการท ากล้วยหอมอบเนย 
จะต้องใช้กล้วยดิบในการผลิต ในช่วงท่ีกล้วยล้นตลาด ทางกลุ่มมีวัตถุดิบเป็นไว้เป็น  
สต๊อกมาก และน าออกมาผลิตไม่ทัน เพราะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้บริโภคไม่ค่อยซื้อของ
ท่ีไม่จ าเป็น ท าให้กล้วยนั้นสุกงอม และไม่สามารถน ามาผลิตตามความต้องการได้ ท า
ให้กล้วยที่สุกนั้นไม่มีประโยชน์” 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “กล้วยหอมทอง 
เป็นผลไม้ท่ีมีประวัติศาสตร์มาช้านาน ใช้ท าประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นกล้วย สามารถ
น ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น กล้วยสต๊ิก เค้กกล้วย สบู่จากเปลือกกล้วย 
แยมกล้วย ปุ๋ยเปลือกกล้วยชีวภาพ ครีมรักษาส้นเท้าจากเปลือกกล้วย เป็นต้น” 

2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

 
ภาพที่ 17 การสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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จากการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โดยท่ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นไปท่ีแนวคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และท า
ให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์โดยการน าส่วนท่ีเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังหมดและเน้นสรรพคุณทาง
อาหาร ผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก าลังแปรรูปอยู่แล้วนั้น ล้วนแต่ให้คุณค่าทางสารอาหารมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น กระเจ๊ียบ เห็ด กล้วย บร็อคโคล่ี เป็นต้น ถ้าทางกลุ่มสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ได้ ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค แต่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อาจท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ท่ี
ออกวางจ าหน่ายมากมาย เช่น กระเจ๊ียบกรอบ บร็อคโคล่ีกรอบ เห็ดหอมกรอบ เห็ด 3 
อย่างอบกรอบ ขนุนกรอบ สัปปะรดกรอบ กล้วยหอมกรอบ เป็นต้น ในการน ามาผลิต
นั้นจะน าส่วนท่ีต้องการผลิตน ามาแปรรูปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ส่วนท่ีไม่ต้องการยัง
สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย ทางกลุ่มต้องท้ิงวัตถุดิบท่ีไม่ได้ใช่ไป ซึ่งในส่วนตรงนี้
คิดว่า น่าจะมีการน ามาใช้ประโยชน์หรือพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้” 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ถ้าทางกลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ โดยใช้วัตถุดิบในส่วนท่ีไม่ได้ใช้งาน หรือไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแปร
รูป จะท าให้เรามีต้นทุนในการหาวัตถุดิบลดลง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น 

 
คุณสมศักด์ิ แก้วเกตุศรี  (สมาชิก) กล่าวว่ า “แต่กลุ่มเราไม่มีความรู้ 

ความสามารถท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์มากขนาดนี้  เนื่องจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ท างานรูปแบบครอบครัว มีคนในชุมชนช่วยกันท างาน จึงไม่มีระบบ
การบริหารท่ีชัดเจน มีแค่หน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ แต่ก็อาจจะไม่พอใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์” 

จากการสนทนากลุ่ม ท้ัง 2.กลุ่ม ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท้ัง 2 กลุ่มยัง
ต้องการการพัฒนาความรู้ การให้ค าแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคสูงสุด ผู้วิจัยจึงท าการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าให้ความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน (On.the.Job.Training).เพื่อให้สมาชิกกลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ.ควบคู่กับการแสดง
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ความคิดเห็น และใช้ทักษะความช านาญในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ี ร่วมกับองค์ความรู้ของผู้เช่ียวชาญ 
ผ่านการพิจารณาของคณะท างานทุกคน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีเกิดจากการมี
ส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ่มฯ 

3..ผู้วิจัยและกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จ านวนกลุ่มละ 1 ช้ินงาน 

จากการสนทนากลุ่ม เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2.กลุ่ม และทางผู้วิจัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญคุณกมลพิพัฒน์ 
ชนะสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และคุณสุจิตรา พัดช่ืน ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เข้าให้ความรู้ในลักษณะการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)เพื่อให้
สมาชิกกลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ควบคู่กับการแสดงความคิดเห็น และใช้ทักษะความช านาญใน
ฐานะท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ี ร่วมกับองค์ความรู้ของผู้เช่ียวชาญ ผ่านการพิจารณาของคณะท างานทุกคน 
ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใน
กลุ่มฯโดยผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ปัจจุบันกระแสทิศทางการประกอบธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น คือ การสร้างมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากความคิดมนุษย์ เปล่ียน
จากการผลิตและการให้บริการไปสู่ธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญดังนั้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องเน้นความคิดสร้างสรรค์ และน าความรู้ ภูมิปัญญาออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างความแตกต่างจากผลผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชน 

จากการสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีแนวคิดท่ีจะน ากล้วย ซึ่งเป็น
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน สามารถน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยน ากล้วยสุก มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “จากท่ีทางกลุ่มได้เข้าอบรม 
และได้ร่วมประชุมกัน มีแนวคิดท่ีอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายอย่าง แต่ได้มองเห็น
ปัญหาหลักคือ กล้วย เป็นวัตถุดิบท่ีน ามาเก็บไว้ เพื่อน ามาแปรรูปเป็นกล้วยหอมอบ
เนย แต่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ท าให้เสียต้นทุนในการผลิต ถ้าเราน ากล้วยสุกมา
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” 
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คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “ในเมื่อเรามี
ส่ิงท่ีอยากจะท าแล้ว ข้ันตอนต่อไปคือ จะพัฒนากล้วยสุกให้เป็นอะไร แต่เราต้องนึกถึง
ความต้องการของตลาดด้วย คิดว่าส่ิงท่ีเราก าลังท านั้นสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้
มากน้อยเพียงใด ปัจจุบันกล้วยสุกเราจะเอาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น 
กล้วยเบรกแตก กล้วยตาก กล้วยกวน เค้กกล้วย ทาร์ตกล้วย เป็นต้น 

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “แต่ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน กล้วย
ตากก็มีหลายท่ีท่ีท าแบบนี้ วิธีการผลิตก็เหมือนๆกัน ถ้าจะพัฒนาผลิตใหม่มาก็จะไปซ้ า
กับคู่แข่ง ถ้าผลิตภัณฑ์เราไม่ดีจริง ก็ไม่สามารถขายได้” 

คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า“ปัจจุบันขนม
ท่ีให้คุณค่า คุณประโยชน์ก็มีน้อย ถ้าเราคิดส่วนนี้ได้ จะท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น” 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า“ถ้าในตอนนี้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกล้วย และมีกระแสแรงอยู่ คือ เลอแปงบานาน่า เป็นเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วยท่ีวางจ าหน่ายท่ี 7-11 ในราคา 12 บาท และไม่ค่อยเห็นคู่แข่ง” 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “แต่ถ้าเราจะลองท าก็ต้องสร้าง
สรรพคุณ สร้างความโดดเด่นให้มากๆ เนื่องจากเลอแปงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมียี่ห้อ ทาง
กลุ่มคงท าการตลาดไม่ถึง และสู้ทางคู่แข่งไม่ได้แน่” 

เมื่อทางกลุ่มมีแนวคิดท่ีอยากจะลองท าเค้กกล้วย ส่ิงท่ีตามมาคือ จุด เด่นของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างเป็นจุดขายให้กับทางกลุ่มได้ อาหารเพื่อสุขภาพเริ่มเข้ามามีบทบาทกับ
ผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้น หันมารับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีแหล่งปลูกข้าว ผลไม้
ต่างๆ แต่ปัจจุบันข้าวไรซ์เบอรร์ี่ ถือว่าก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งก าลังเป็นเทรนด์อาหาร
เพื่อคนรักสุขภาพ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ถือเป็นสายพันธุ์หนึ่งท่ีเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารต่างๆ 
มากมาย เช่น มีสรรพคุณในการช่วยบ ารุงร่างกาย และท าให้เกิดการสร้างคอลลาเจน ลดการอักเสบท่ี
ผิวหนัง ช่วยลดริ้วรอยและชะลอความแก่ ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น 
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคสมองเส่ือมได้  เป็น
ต้น 

คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “ถ้าอยากจะ
สร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ ก็ต้องลองหาวัตถุดิบท่ีเป็นจุดเด่นของจังหวัดนครปฐมก่อน 
จะได้สะดวก รวดเร็วกับทางกลุ่มในการหาวัตถุดิบท่ีจะมาแปรรูปคู่กับกล้วย” 
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คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “จังหวัดนครปฐมมี
สินค้าเกษตรกรรมมากมาย ได้แก่ ข้าว ผลไม้ อ้อยโรงงาน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ 
เป็นต้น” 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ(ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาดูแล
ตัวเอง รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ถ้าเราจะท าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ 
ผู้บริโภคอาจจะให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งกล้วยเป็นอาหารด้านสุขภาพอยู่แล้ว ถ้ามี
วัตถุดิบท่ีเน้นสุขภาพทั้งหมดก็คงดี” 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “อาหารท่ีเน้น
สุขภาพ และก าลังมาแรงอยู่ในขณะนี้คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีออกมา และมีคุณสมบัติท่ีอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงเป็นอย่างมากเป็นข้าว
ท่ีเหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ท่ีรักสุขภาพ ผู้ท่ีต้องการลดน้ าหนัก ผู้สูง
วัย ผู้ปุวยเป็นโรคเบาหวาน และโรคโลหิตจาง ถ้าน าเอาข้าวท่ีเป็นอาหาร กับกลัวยท่ี
เป็นของทานเล่นมารวมกันได้เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับทุกเพศ ทุกวัย จะท าให้ผลิตภัณฑ์นี้
มีจุดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์เอง” 

การท าเค้กกล้วย ท่ีมีข้าวไรซ์เบอรี่มาผสม ทางกลุ่มได้คิดว่าจะท าคล้ายกับของ
คู่แข่งขัน แต่ด้านหนึ่งจะเป็นแปูงสาลี อีกด้านหนึ่งจะเป็นแปูงไรซ์เบอรี่ ท่ีสอดไส้คัสตาร์ดกล้วย และ
น ามาประกัน 

คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “เค้กกล้วย
สอดไส้คัสตาร์ดของทางคู่แข่งขันมีเนื้อเค้กท่ีนุ่มท าจากแปูงสาลี มีแผ่นเค้ก 2 แผ่น
ประกบกัน และข้างในจะมีไส้คัสตาร์ดกล้วยน่าจะมีการใส่กล่ินกล้วยให้มีความรู้สึกของ
กล่ินบ้าง” 

คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง (เลขานุการ) กล่าวว่า “แล้วเราจะเอาข้าวไรซ์เบอรี่มา
ท าเป็นขนมได้อย่างไร” 

คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าวว่า “ตอนนี้มี
ผู้พัฒนาแปูงจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้ว โดยน ามาท าแทนแปูงสาลี  สามารถใช้ปรุงแต่ง
อาหารได้เหมือนกัน ถ้าเอามาลองท า ถ้าท าได้ก็จะสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เ ลย 
เพราะน าข้าวกับกล้วยมาผสมกับให้เกิดความแตกต่าง” 

จากการร่วมสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกล้วยหอมสุก 
และน าแปูงไรซ์เบอรี่มาเป็นส่วนผสมหลักในการแปรูป ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย มีประโยชน์จากกล้วยและข้าวไรซ์เบอรี่ เหมาะแก่คนรักสุขภาพ 
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อีกท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายวัตถุดิบท่ีผลิตไม่ทันจากการแปรรูปกล้วยหอมอบเนยให้เกิด
ประโยชน์ และน าข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นวัตถุดิบของชุมชนในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ภาพที่ 18  การสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิด หารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

วิธีการท าเค้กเพลินบานาน่า 
1. ส่วนผสม 

เค้ก 
แปูงสาลี   45 กรัม  แปูงข้าวไรซ์เบอรี ่ 15 กรัม 
ผงฟู   ½ ช้อนชา  น้ าตาลทรายเม็ดเล็ก 25 กรัม 
ไข่แดง   3 ฟอง  นมสด   70 กรัม 
น้ ามันถั่วเหลือง  30 กรัม  เกลือปุน   ¼ ช้อนชา  
กล่ินวนิลลา  1 ช้อนชา  ไข่ขาว   4 ฟอง 
ครีมออฟทาร์ทาร์  ¼ ช้อนชา  น้ าตาลทรายเม็ดเล็ก(2) 35 กรัม 
  

คัสตาร์ดกล้วยหอม 
กล้วยหอมสุกงอม 50 กรัม  นมสด       100  กรัม  
นมข้นจืด  100 กรัม  น้ าตาลทราย   20  กรัม 
ไข่แดง   2 ฟอง  แปูงข้าวโพด   30  กรัม  
เนยสด   20 กรัม  กล่ินกล้วย   ¼  ช้อนชา 
กล่ินวนิลลา  ½ ช้อนชา  สีผสมอาหารสีเหลือง  
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2. วิธีท า 
เค้ก 

1. เปิดเตาอบต้ังอุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส เตรียมไว้ 
2. ทาถาดอบด้วยเนยขาว ปูกระดาษไข และทาด้วยเนยขาวอีกครั้ง เตรียมไว้เพื่อช่วย

เก็บความชุ่มช่ืนของเค้กได้เวลาเข้าอบ และท าให้เค้กนุ่ม แกะออกจากถาดได้ง่าย 
3. ผสมน้ าตาลทราย25 กรัม ไข่แดง นมสด น้ ามันถั่วเหลือง กล่ินวนิลลาและเกลือปุน 

คนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันและน้ าตาลละลาย 
4. ร่อนแปูงสาลี แปูงข้าวไรซ์เบอรี่ และผงฟูเข้าด้วยกันลงอ่างผสม เติมส่วนผสม

ของเหลว ท่ีเตรียมไว้ข้างต้น คนให้เข้ากัน จากนั้นกรองด้วยกระชอนลงอ่างผสม 
5. ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทาร์พอขึ้นฟู ค่อยๆเติมน้ าตาลทรายทีละน้อยจนหมด ตีต่อ

จนส่วนผสมต้ังยอดแข็ง  
6. น าไข่ขาวแบ่งผสมกับส่วนผสมแปูงท่ีพักไว้จนเข้ากัน  
7. เทลงถาดอบท่ีเตรียมไว้ 
8. น าขนมเข้าอบ ประมาณ 10–15 นาที หรือจนขนมสุก  
9. พักขนมไว้บนตะแกรงประมาณ 5 นาที แล้วจึงน าออกจากถาดอบพักขนมบน

ตะแกรงจนเย็นสนิท 
10. น ามาตัดตามรูปท่ีต้องการ 

ไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 
1. ปั่นกล้วยหอมกับนมสดและนมข้นจืดเข้าด้วยกัน จากนั้นกรองลงอ่างผสม 
2. น าน้ าตาลทราย ไข่แดง แปูงข้าวโพด กล่ินกล้วย กล่ินวนิลลา และสีผสมอาหาร ใส่

ในกล้วยที่ป่ันไว้ 
3. น าไปตุ๋นด้วยไฟบานกลางจนส่วนผสมข้นขึ้น 
4. เมือ่เข้มข้นแล้ว ให้ท าการยกลงจากเตา ใส่เนย คนให้เข้ากัน 
5. น าพลาสติกมา wrap ไว้พักให้เย็น 

เมื่อได้ตัวเค้กและไส้คัสตาร์ดกล้วยมาแล้วจะน ามาประกบกัน เพื่อให้ได้ออกมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เพลินบานาน่า 

1. น าไส้คัสตาร์ดกล้วยใส่ถุงบีบครีม และบีบลงไปท่ีตัวเค้กท่ีตัดไว้ 
2. น าเค้กอีกด้านหนึ่งมาประกบ  
3. จะได้เค้กเพลินบานาน่า 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
เมื่อได้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มาแล้ว กระบวนการต่อไปคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้
ร่วมกันระดมความคิดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และมีผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์คอยให้
ค าแนะน า 

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันทางการค้าสูง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
อย่างเดียวคงไม่พอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและขยายโอกาสทางการตลาด โดยต้องมีข้อมูลด้านการตลาด เช่น 
สถานท่ีจัดจ าหน่าย ส่วนประกอบของวัตถุดิบ เป็นต้น ปริมาณและมูลค่าของสินค้าในตลาด ข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และค าอธิบาย จุดเด่น ประโยชน์ ขนาดปริมาณความจุ เพื่อบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์
นั้น 

เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมซึ่งสามารถ
รับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยจะเน้นรูปแบบให้ง่ายต่อการพกพา และเล่าเรื่องราว  ต านานของ
กล้วย และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรื่องราวคือจุดก าเนิด ทางการตลาดของแบ
รนด์ของคุณอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ คือ เพลิน ส่ือถึงความอร่อยของผลิตภัณฑ์ 
ทางกลุ่มจึงเน้นเรื่องราวของค าว่า เพลิน  

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์หลัก
ของเราเป็นกล้วย จึงอยากสร้างจุดขายตรงนี้ กลุ่มเปูาหมายของผลิตภัณฑ์นี้คือ ทุกเพศ 
ทุกวัย หรือผู้บริโภคท่ีเน้นเรื่องสุขภาพก็สามารถรับประทานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อไว้
ทานเล่น หรือซื้อเป็นของฝาก และลักษณะของสีบรรจุภัณฑ์อยากให้สี บ่งบอกถึง
ผลิตภัณฑ์นั้นเลย มองแล้วนึกออกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร” 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “อยากให้ผลิตภัณฑ์เล่าความ
เป็นมาของกล้วย และข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อเป็นการสร้างความจดจ าและสร้างการรับรู้ส่ิง
ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคท่ีก าลังมองหาผลิตภัณฑ์นี้” 

คุณสุจิตรา พัดช่ืน (ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “ถ้าจะสร้างการจดจ าและการรับรู้ใหม่ๆต้องก าหนดแนวคิดหลักท่ีต้องการน าเสนอ
ลูกค้าก่อน อาจจะใช้ลักษณะเดียวกับ กล้วยหอมอบเนย คือ เพลิน เป็นการส่ือถึงความ
อร่อยของผลิตภัณฑ์ และในการเล่าเรื่องนั้นต้องดึงจุดท่ีน่าสนใจมาเล่า” 
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การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยผ่านเรื่องเล่า ต านานของผลิตภัณฑ์นั้น เป็น
อีกเครื่องมือหนึ่งท่ีจะเข้ามาช่วยให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพราะผู้บริโภคจะเข้าใจถึง
ท่ีมาของผลิตภัณฑ์ และคุณประโยชน์ท่ีผู้ผลิตใส่ใจในทุกขั้นตอนท่ีผลิต ต้ังแต่การเลือกวัตถุดิบ วิธีการ
ท าท่ีจะให้คงคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ในตัวบรรจุภัณฑ์อยากให้บอก
ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และเล่าท่ีมาของผลิตภัณฑ์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
สรรพคุณของวัตถุดิหลัก ได้แก่ กล้วย และข้าวไรซ์เบอร์รี่” 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายมี 2.รูปแบบ คือ การค้าปลีก และการค้าส่ง การจัดท า
บรรจุภัณฑ์ต้องให้เหมาะกับช่องทางการจัดจ าหน่าย ทางกลุ่มจะวางจ าหน่ายตามร้านค้าท่ัวไป การ
ออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ และการส่งผ่านตัวแทนจ าหน่าย บรรจุภัณฑ์จึงต้องแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
แบบซอง ท่ีวางขายตามร้านค้าท่ัวไป และแบบกล่องโดยน าเค้กใส่ซองบรรจุภัณฑ์และใส่กล่อง เพื่อ
การจ าหน่ายยกแพ็ค ในกล่องจะมีผลิตภัณฑ์ 5 ช้ินโดยมีรูปแบบการน าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ต านาน และมีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย ท าให้ผลิตภัณฑ์มี
ความน่าสนใจ 

คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ (ท่ีปรึกษาและการตลาด) กล่าวว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มมี
การจัดจ าหน่าย 2 ทาง ท้ังค้าปลีก และค้าส่ง โดยการวางจ าหน่ายตามร้านค้าท่ัวไป 
การออกบูธแสดงสินค้า และการส่งผ่านตัวแทนจ าหน่าย”  

คุณสุจิตรา พัดช่ืน (ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “รูปแบบการท าบรรจุภัณฑ์ก็ต้องแตกต่างกัน เพราะการวางขายหน้าร้าน จะขาย
เป็นช้ินๆ เราก็ต้องโชว์จุดขายให้ได้ ในเมื่อเราวางขายก็จะมีสินค้าอื่นด้วย คู่กันเลย จะ
ท าต้องท าให้เป็นท่ีน่าสนใจและเกิดการอยากรู้ของผู้บริโภค และการออกบูธตามงาน 
ท าอย่างไรจะมท าให้ผู้บริโภคซื้อยกแพ็ค ถ้ามาวางขายทีละช้ินคงจะไม่ได้ยอดขายมาก
นัก” 

คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ.(ประธานกลุ่ม).กล่าวว่า.“ก็ต้องท า.2.รูปแบบเพื่อก าหนด
ช่องทางการจัดจ าหน่ายได้ง่ายข้ึน มีท้ังแบบซอง และแบบกล่อง แบบซองเน้นกะทัดรัด 
บอกช่ือผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบท่ีส าคัญ ช่ือผู้ผลิต มาตรฐานการรับรอง และแบบ
กล่อง จะเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์” 

จากการร่วมสนทนากลุ่มในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม  พบว่า ผลิตภัณฑ์
จะต้องมีลักษณะท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกล้วย เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบซอง และแบบกล่อง เพื่อง่ายต่อการวางจ าหน่ายและภาพลักษณ์ท่ีดีของ
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ผลิตภัณฑ์ โดยการน าเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  

 

ภาพที่ 19 การสนทนากลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม ได้ท าการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อน าเสนอผู้เช่ียวชาญในการคัดเลือก
รูปแบบ ดังนี้ 

1. รูปแบบของเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 
แบบท่ี 1 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 20 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 1 

แบบท่ี 2 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 21 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 2 

7.5ซม. 

7.5ซม. 
3 ซม. 

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

 

 

 

4.5ซม. 
3 ซม. 

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

 

 

 

8  ซม. 
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แบบท่ี 3 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 22 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 3 

แบบท่ี 4 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 23 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 4 

แบบท่ี 5 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 24 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 5 

 
แบบท่ี 6 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 25 เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 6 
 

7.5ซม. 

7.5ซม. 

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

 

 

 

3 ซม. 

9  ซม. 

3.5ซม. 

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

 

 

 

3 ซม. 

3.5 ซม. 

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

 

 

 

3.5 ซม. 

3.5 ซม. 

 9 ซม. 

3.5 ซม. 

ความกว้าง 3.5 ซม. 
ความหนา 9 ซม. 
ความสูง 3.5 ซม. 
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2. รูปแบบของซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 
แบบท่ี 1 

 
 
 
 
ภาพที่ 26 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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แบบท่ี 2 

 
 
 
 
ภาพที่ 27 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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แบบท่ี 3 

 
 
 
ภาพที่ 28 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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แบบท่ี 4 

 
 
 
 
ภาพที่ 29 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว13 ซม. 
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แบบท่ี 5 

 
 
 
 
ภาพที่ 30 ซองเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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3. รูปแบบของกล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 
แบบท่ี 1 

 
 
 
ภาพที่ 31 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 1 
 
 
 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4ซม. 

ความกว้าง 22 ซม. 
ความยาว 13.5 ซม. 
ความหนา 4 ซม. 
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แบบท่ี 2 

 
 
 
ภาพที่ 32 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 2 
 
 
 
 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4ซม. 

ความกว้าง 22 ซม. 
ความยาว 13.5 ซม. 
ความหนา 4 ซม. 
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แบบท่ี 3 

 
 
 
ภาพที่ 33 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 3 
 
 
 
 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4ซม. 

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

 
 
 
ภาพที่ 34 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 4 
 
 
 
 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4ซม. 

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

 



248 
 

แบบท่ี 5 

 
 
 
ภาพที่ 35 กล่องเค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย แบบท่ี 5 

 
 
 
 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4ซม. 

ความกว้าง 22 ซม. 
ความยาว 13.5 ซม. 
ความหนา 4 ซม. 
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3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
จากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 

จังหวัดนครปฐม มีแนวคิดท่ีอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และ
เลือกวัตถุดิบจากท้องถิ่นของตนเองมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเลือกเห็ด ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

โดยปกติแล้วเวลาน าเห็ดหอมมาแปรรูปอาหารจะนิยมน าเอาส่วนท่ีเป็นหมวกของ
เห็ดมาท าอาหาร โดยตัดส่วนท่ีเป็นก้านเห็ดออก เพราะไม่นิยมน ามาประกอบอาหาร ท าให้มีก้าน
เห็ดหอมท่ีถูกตัดท้ิงอย่างน่าเสียดาย นั่นเพราะก้านเห็ดหอมล้วนอุดมด้วยโปรตีนและธาตุอาหาร
มากมาย 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “เราต้องเสียต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ
ในราคาเต็ม แต่เราสามารถใช้วัตถุดิบนั้นได้เพียงบางส่วน ส่วนท่ีเหลือก็ไม่สามารถ
น ามาแปรรูปได้ เนื่องจากทางกลุ่มลองมาท าแล้ว แต่ไม่เป็นผล เช่น เห็ดหอม ทางกลุ่ม
จะต้องซื้อมา จะมีในส่วนของหมวกเห็ดและก้านของเห็ด ตัดหมวกเห็ดจะน ามาแปรรูป
อบกรอบ เหลือในส่วนก้านเห็ด เคยลองน ามาแปรรูปโดยการอบกรอบแล้ว ไม่สามารถ
ท าได้ จะแข็งและไม่อร่อย ท าให้ต้องท้ิงส่วนนี้ไป” 

คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าว่า “เห็ดหอมก็เห็น
มีคนน ามาแปรรูปเป็นหลายอย่าง เช่น ข้าวเกรียบเห็ดหอม ขาเห็ดปรุงรสทอดกรอบ 
เป็นต้น ถ้าเห็ดหอมอย่างเดียวก็ไม่ได้แปลกอะไร มีผลิตภัณฑ์และคู่แข่งเยอะ ไม่มีความ
น่าใจมากนัก” 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ทางกลุ่มอยากเน้นไปท่ี
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และให้คุณประโยชน์กับผู้บริโภค เป็นเรื่องเล่าของตัวผลิตภัณฑ์เอง 
คล้ายๆกระเจ๊ียบท่ีผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับคนชุมชน และสร้าง
ยอดขายให้มากมาย” 

อาหารทานเล่น หลายคนอาจจะพบว่าในท้องตลาด หรือก่อนหน้านี้จะมีการน า
ก้านเห็ดหอมมาปรุงอาหารประเภทอื่น อย่างเช่นข้าวเกรียบ แต่ทางกลุ่มได้เพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร 
ไม่ได้มีเฉพาะเห็ดหอม แต่น าเห็ดหลายชนิดมารวมกัน เพราะต้องการท่ีจะใช้ขาเห็ดเป็นส่วนผสมหลัก
และให้ผู้ท่ีรับประทานได้รับสารอาหารจากเห็ดมากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการของเห็ด และ
สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเลือกเห็ด 3 อย่าง ได้แก่ เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดหอม เห็ด
นางรมฮังการี ซึ่งล้วนแล้วแต่หาได้ในท้องถิ่นของตน 
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คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ทางกลุ่มอยากเน้นไปท่ี
ของกินเล่น เพราะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้เยอะ แต่จะท าเห็ดอย่างเดียว
มันง่ายไป คุณค่าทางสารอาหารก็ได้แค่นั้น ถ้าเราเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารให้ครบไป
เลย เป็นการท าครั้งเดียว แต่พร้อมไปด้วยคุณประโยชน์” 

คุณสมศักด์ิ แก้วเกตุศรี (สมาชิก) กล่าวว่า “การท าข้าวเกรียบ น่าจะเหมาะ
ท่ีสุด เพราะเป็นของทานเล่น เป็นอาหารว่างได้ และได้คุณประโยชน์ของเห็ด อีกท้ัง
เป็นการส่วนท่ีเหลือจากการแปรรูปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์” 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์เห็ด 3 อย่าง
อบกรอบ โดยเห็ด 3.อย่าง ได้แก่ เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี ซึ่ง
ล้วนล้วแต่มีคุณประโยชน์ เช่น เห็ดนางฟูาภูฐาน ช่วยปูองกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเส้น
เลือด เมื่อน ามาปรุงอาหารจะมีกล่ินหอม น่ากิน เห็ดหอม เป็นยาบ ารุงก าลังช้ันเยี่ยม 
แก้อาการเหนื่อย อ่อนเพลีย บรรเทาอาการไข้หวัด ท าให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น  และ
เห็ดนางรมฮังการี ช่วยบ าบัดอาการปวดเอว ปวดขา ชาตามแขนขา ขยายหลอดเลือด 
และอาการเอ็นยึด” 

คุณกมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ (ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์) กล่าว่า “ไหนๆทางกลุ่ม
ก็ท าเห็ด 3 อย่างอบกรอบแล้ว ก็น าก้านของเห็ด 3 อย่างมาแปรรูปเลย หาง่าย ท า
ควบคู่กันไปได้เลย ระหว่างข้าวเกรียบกับเห็ด 3 อย่างอบกรอบ ขายร่วมกัน แค่นี้ก็ได้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้” 

จากการร่วมการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท่ีเหลือใช้ มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยน าก้านเห็ด 3 อย่างมาแปรรูป ให้เป็นข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดใน
ชุมชนด้วยการดูแลเอาใส่ใจ และด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการของเห็ดท่ีมีอยู่มากมาย จะเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 

 
ภาพที่ 36 การสนทนากลุ่ม เพื่อระดมความคิด หารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสากิจชุมชน

สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 



251 
 

วิธีการท าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
ส่วนผสม 

แปูงมันส าปะหลัง 500  กรัม  ผงบาร์บีคิว  20 กรัม 
น้ าตาลทราย    80  กรัม  เกลือปุน   15  กรัม 
พริกไทยปุน   15  กรัม  ผงชูรส     5    กรัม 
กระเทียมปอกเปลือก  30  กรัม  ขาเห็ด3 อย่าง  100 กรัม 
น้ าต้มเห็ด  190  กรัม  น้ ามันพืชส าหรับทอด      1  ขวด 

วิธีท า 
1. น าแปูงมันส าปะหลัง ผงบาร์บีคิว น้ าตาลทราย พริกไทยปุน เกลือปุน ผงชูรส ผสมให้

เข้ากัน 
2..ต้ังน้ าต้มให้เดือด น าขาเห็ดไปต้มกับน้ าจนนิ่ม จากนั้นตักขาเห็ดขึ้น ใส่ในโถ

ปั่น ใส่กระเทียม ใส่น้ าต้มเห็ดเล็กน้อย ปั่นจนละเอียด เทลงในหม้อผสมกับน้ าต้มเห็ด ที่ชั่งตวง
ตามต ารับ ต้ังไฟให้เดือด 

3. เทน้ าต้มขาเห็ดลงในแปูง และนวดให้แปูงเข้ากัน จนแปูงนุ่มและเนียน  
4. แบ่งแปูงเป็นก้อน ก้อนละ 100 กรัม คลึงให้เป็นแท่งยาว แล้วห่อด้วยถุงพลาสติก 

มัดหัวท้ายให้แน่น 
5. น าไปนึ่งด้วยน้ าเดือด ไฟแรงนาน 40 นาที - 1ช่ัวโมง หรือจนสุก น าออกมาพักให้

คลายร้อน น าเข้าตู้เย็น 1 คืน หรือแช่ในช่องแช่เย็นจนแข็ง 
6. น าออกมาหั่นเป็นแผ่นบาง เรียงใส่ถาด อบ ท่ีความร้อน ระดับ 3 นาน 3-5 ช่ัวโมง หรือ

จนแห้ง หรือน าไปตากแดดให้แห้ง เก็บใส่ภาชนะปิดฝาสนิท 
7. น ามาทอดด้วยน้ ามันจ านวนมากๆ จนสุก มีลักษณะพองฟู จึงตักขึ้น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 

จังหวัดนครปฐม โดยการร่วมมือกันระดมความคิด และพัฒนาให้เกิดผลผลิต อีกท้ังยังเป็นการใช้
วัตถุดิบท่ีเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นผลิตภัณฑ์ไปท่ีคุณประโยชน์ทางโภชนาการของ
วัตถุดิบ สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่อาจจะไม่เหมาะกับผู้บริโภคท่ีไม่รับประทานเผ็ด 
เนื่องจากข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างจะมีรสชาติเผ็ด เพื่อความกลมกล่อมของอาหาร 
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คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
อยู่ในหมวดของขนมกินเล่น ซึ่งมีคู่แข่งเยอะมาก ถ้าเราไม่ท าให้ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น ก็ไม่
สามารถไปสู้อะไรกับขนมค่ายใหญ่ๆ” 

คุณคุณกัลยา จึงสมานญาติ(รองประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ข้าวเกรียบก็มี
รูปแบบผลิตภัณฑ์เหมือนๆกันขนมท่ัวไป วงกลม แบนๆ ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไร
เลย” 

คุณสุจิตรา พัดช่ืน (ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “ฉะนั้น เราก็ต้องท าบรรจุภัณฑ์ให้ดี ให้มีความแตกต่างจากของคู่แข่งขัน สร้างอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ รูปแบบท่ีส่ือความหมายท่ีเราต้องการจะเล่าออกไปให้ผู้บริโภคหัน
มาสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา” 

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์จะเป็นซองบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากทางกลุ่มมี เครื่องบรรจุ
แบบเดียว เป็นการลดต้นทุนเครื่องจักร และจะได้ส่ือความเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างได้
เยอะ และต้องแสดงภาพสินค้าท่ีอยู่ข้างในว่าผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะแบบไหน เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจ
ได้ง่ายข้ึน 

คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “เรามีเครื่องบรรจุแบบเดียว จึง
จ าเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ การขนส่งท่ีปริมาณมากๆ การท า
กล่อง ก็ใช้ร่วมกับสินค้าตัวอื่นได้ เป็นการประหยัด ถ้าเป็นรูปแบบอื่นเราก็ต้องใช้กล่อง
บรรจุอีกแบบหนึ่ง เราก็ต้องลงทุนพอสมควร เราจึงต้องเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือท่ีมี
อยู่แล้วในการเลือกใช้ท าให้เป็นประโยชน์” 

คุณสะอาด จึงสมานญาติ (ประธานกลุ่ม) กล่าวว่า “ก็ส่ือถึงคุณสมบัติของเห็ด 
3 อย่าง ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างผ่านกระบวนการขั้นตอนท่ีพิถีพิถัน แสดงถึงความใส่ใจ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์นี้ โดยใส่ไว้ข้างหลังซอง หน้าซองควรมีรูปข้าวเกรียบ ซึ่งเป็น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ จะท าให้ลูกค้ามองได้ง่ายข้ึน”  
ค าว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ยังไม่เป็นจุดสนใจท่ีลูกค้าจะให้ความสนใจของผลิตภัณฑ์ และ

หยบิข้ึนมาดู จากการร่วมแสดงความคิดเห็น ทางกลุ่มจะใช้สโลแกนแทนข้าวเกรียบ โดยใช้สโลแกนว่า 
กรอบ อร่อย ใช่เลย 

คุณสุจิตรา พัดช่ืน (ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์) กล่าว
ว่า “เราควรสร้างวลีหรือค าขวัญท่ีน่าจดจ า เพื่อกล่าวซ้ าถึงแนวคิดหรือจุดประสงค์
ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือท่ีเรียกว่า สโลแกน เพราะมันมีหน้าท่ีตอกย้ าจุดขายของ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหรือบุคลิกภาพของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นๆ” 
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คุณธัญพิชชา จงนุช (ฝุายบัญชี) กล่าวว่า “ข้าวเกรียบ เป็นผลิตภัณฑ์ทานเล่น 
เป็นขนมขบเค้ียว มีความอร่อยในตัวมันเอง แถมมีสรรพคุณมากมาย ถ้าจะส่ือก็ต้องส่ือ
ถึงความกรอบ ความอร่อยของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นี่แหละ ใช่เลย ท่ีผู้บริโภคเห็น
แล้วต้องหยิบขึ้นมาดู และให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์”  

จากการร่วมสนทนากลุ่มในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ท าบรรจุภัณฑ์แบบซอง เนื่องจากลด
ต้นทุนด้านเครื่องจักร แต่จะเน้นความสวยของบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในซอง 
ผ่านรูปแสดงเหมือนจริง และมีการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังสร้างสร้างสโลแกนให้
ผู้บริโภคจดจ าได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตราสินค้าว่า ใช่เลย และสโลแกน คือ กรอบ อร่อย ใช่เลย เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  

 

ภาพที่ 37 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



254 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้และอาหาร จังหวัดนครปฐม ได้ท าการออกบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
น าเสนอผู้เช่ียวชาญในการคัดเลือกรูปแบบ ดังนี้ 

แบบท่ี 1 

 
 
 
 
ภาพที่ 38 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.5 ซม. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
 

 



255 
 

แบบท่ี 2 

 
 
 
 
ภาพที่ 39 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.5 ซม. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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แบบท่ี 3 

 
 
 
ภาพที่ 40 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.5 ซม. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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แบบท่ี 4 

 
 
 
 
ภาพที่ 41 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.5 ซม. 

ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
 

 

20.5 ซม. 
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แบบท่ี 5 

 
 
 
ภาพที่ 42 บรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง แบบท่ี 5 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 
(แบบสอบถามชุดที่ 7 D1) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

หลังจากกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 แห่งประกอบด้วย ประธาน
กลุ่ม ผู้น าชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ผู้วิจัยได้
เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการพัฒนาจัดหาวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On.the.Job 
Training) ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จ านวนกลุ่มละ 1 ช้ินงานผู้วิจัยท า
การสังเกตในขณะร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อท าการเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การสนนากลุ่ม  การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ภาพรวมการด าเนินงาน 

 
 

27.5 ซม. 

ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
 

 

20.5 ซม. 
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4.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม 

ตารางท่ี 19  การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

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

ผู้ร่วมสนทนาในเวทีสนทนากลุ่มย่อย ต่างให้ความ
สนใจช่วยกันคิดถกประเด็นในมุมมองต่างๆ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แต่ละคนพยายามหา
ข้อมูล ศึกษาดูความต้องการตลาด ผู้น า และสมาชิก
บางท่านได้สรรหาผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองไปดูงานสถานท่ี
ต่างๆมาใช้ในการน าเสนอให้เพื่อนสมาชิก เมื่อทุก
ท่านได้ตกผลึกในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้ว การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
(On the Job Training) โดยผู้เช่ียวชาญ สมาชิก
ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจในการซักถาม และต่าง
พูดคุยความประทับใจในการท างานร่วมกัน 

 
การมีส่วนร่วม 

- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม 

สมาชิกทุกคนต่างมีส่วนร่วม รู้หน้าท่ีของตนเอง 
พร้อมเพรียงกนัจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On 
the Job Training) โดยผู้เช่ียวชาญมีความ
กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆ
ด้าน จนช้ินงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มตนเอง
ส าเร็จ 
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ตารางท่ี 19  การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจท่ี 
  ได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทาง
การตลาด 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) เค้กกล้วยหอมทอง
ผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดใส้คัสตาร์ดรสกล้วยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดค้นของ
สมาชิกทุกคนผสมผสานจุดเด่นท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจ 
คุณประโยชน์ครบถ้วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ตรา
สินค้า แบรนด์เพลิน มีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม 
สถานท่ีจัดจ าหน่ายทางกลุ่มเห็นสมควรว่าจะเป็นร้าน
กาแฟ เบเกอรี่ และงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือ
จ าหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝาก
ของทานเล่นท่ีทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ 

 
ภาพรวมการ
ด าเนินงาน 

- ภาพรวมของการ
ด าเนินงานพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนตามแนวคิด 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กระบวนการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี เป็นการทดลองใช้รูปแบบ “Social 
Creative Potential Development Integrated 
Model (SCPD Integrated Model)” ท่ีเป็น
กระบวนการท่ีชัดเจนและได้ผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
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4.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 20  การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

การสนทนากลุ่ม 
- การพูดคุย การ
แก้ปัญหา 
  และการตดัสินใจ 
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนา 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ 

 ผู้ร่วมสนทนาในเวทีสนทนากลุ่มย่อยมีบรรยากาศ
พูดคุยโต้ตอบวิทยากรได้อย่างสนุกสนาน บรรยากาศ
เวทีสนทนาทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆประเด็น ท าให้
เห็นมุมมองท่ีหลากหลาย ทางกลุ่มร่วมสรุปว่าจะ
ผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้อจ ากัดด้านการลงทุน 
และวัตถุดิบท่ีเหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
กิจการ) และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สมาชิกใน
กลุ่มต่างไม่สามารถสร้างสรรค์ผลผลิตได้ เนื่องจาก
ขาดซึ่งองค์ความรู้ในการผลิต ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job 
Training) โดยผู้เช่ียวชาญ จึงท าให้เห็นถึงความสนใจ 
ความเอาใจใส่ถึงแม้ผู้เช่ียวชาญมีระยะเวลาจ ากัด แต่
เห็นถึงพลังของสมาชิกทุกคนท่ีมารอ ความต้ังใจใน
การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วม - ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม 

เนื่องจากทุกคนมีความสนใจในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของทุกคน ท าให้เห็นความร่วมมือ ความ
กระตือรือร้น การสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของ
ทางกลุ่ม ทุกคนต่างท างานด้วยความเต็มใจ มีการให้
ค าแนะน าซึ่งกันและกนั เห็นภาพการท างานของคน 
2 รุ่นท่ีมีความลงตัวในการเอื้อกันระหว่างความคิด
สร้างสรรค์กับประสบการณ์  
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ตารางท่ี 20  การวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม (ต่อ) 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ - ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

- ความรู้สึก ความ
ประทับใจท่ี 
  ได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทาง
การตลาด 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
คิดค้นของสมาชิกทุกคน มีการน าวัตถุดิบท่ีไม่
สามารถใช้ได้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็น
ข้าวเกรียบซึ่งเป็นท่ียอมรับของทุกคน สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท่ีไม่มีประโยชน์แล้ว มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ก าหนดขนาด และราคาร่วมกัน 
ตราสินค้า แบรนด์ใช่เลย ซึ่งเห็นว่าการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นี้ออกมา เป็นส่ิงท่ีสมาชิกทุกคน 
ต่างบอกว่า “ใช่เลย”สถานท่ีจัดจ าหน่ายทางกลุ่ม
เห็นสมควรว่าจะเป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่ และงาน
แสดงสินค้าต่างๆ หรือจ าหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นท่ีทุกคนทุกเพศทุก
วัยเข้าถึงได้   

ภาพรวมการ
ด าเนินงาน 

- ภาพรวมของการ
ด าเนินงานพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชนตามแนวคิด  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กระบวนการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี อีกท้ังสามารถให้เกิดการต่อยอดโดยน า
วัตถุดิบท่ีเหลือจากการผลิตมาใช้เป็นส่วนผสมในการ
ท าข้าวเกรียบ และสอดคล้องกับการทดลองใช้
รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD 
Integrated Model)”ท่ีเป็นกระบวนการท่ีชัดเจน
และได้ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
 
 
 



263 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการน าไปใช้ (Implementation: I)  
1. ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) 
2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
4. ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1..ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์.(ต้นแบบ) .(Product.Testing) (แบบสอบ 

ถามชุดที่ 8 R2) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 
1.1 ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

1.1.1 เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษา พบว่าตัวบ่งช้ีท้ัง 7 ตัว ท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา 
เท่ากับ 0.741 ซึ่งมากกว่า 0.6 แสดงว่าเป็นค าถามท่ีมีสอดคล้องกันดีแล้ว ซึ่งตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา ท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงไม่จ าเป็นต้องตัดตัวบ่งช้ีใดๆออก 

1.1.2 ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 

จากการศึกษา พบว่าตัวบ่งช้ีท้ัง 7 ตัว ท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา 
เท่ากับ 0.741 ซึ่งมากกว่า 0.6 แสดงว่าเป็นค าถามท่ีมีสอดคล้องกันดีแล้ว ซึ่งตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีค่า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟุา ท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจึงไม่จ าเป็นต้องตัดตัวบ่งช้ีใดๆออก 

1.2 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) (ข้อมูล
เชิงปริมาณ) 

ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 กลุ่ม และได้
ประเมินผลและปรับปรุง ด้วยการใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับกลุ่มลูกค้าเปูาหมายในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ านวน 400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จ านวน 2 กลุ่ม 

1.2.1 เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปญจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัด

นครปฐม จ านวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 21  จ านวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 400) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

 1. ชาย 171 42.8 
 2. หญิง 229 57.2 
อาย ุ
  1. 20 ปี หรือต่ ากว่า 54 13.5 
 2. 21 - 30 ปี  105 26.3 
 3. 31 - 40 ปี  104 26.0 
 4. 41 - 50 ปี 63 15.8 
 5. 51 - 60 ปี 33 8.3 
 6. มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 41 10.3 
ระดับการศึกษา 
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 147 36.8 
 2. ก าลังศึกษาปริญญาตรี 41 10.3 
 3. ปริญญาตรี  187 46.8 
 4. สูงกว่าปริญญาตรี 25 6.3 
รายได้ต่อเดือน 
 1. ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน 61 15.3 
 2. 5,000 - 10,000 บาท/เดือน 64 16.0 
 3. 10,001 - 15,000 บาท/เดือน 53 13.3 
 4. 15,000 - 20,000 บาท/เดือน 107 26.8 
 5. สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน 115 28.8 
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ตารางท่ี 21  จ านวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 

 1. นักเรียน/นักศึกษา 77 19.3 
 2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 48 12.0 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน 73 18.3 
 4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 100 25.0 
 5. รับจ้าง/ลูกจ้าง 68 17.0 
 6. ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน 32 8.0 
 7. อื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ 2 0.5 

 
จากตารางที่ 21 สามารถอธิบายปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 
เพศ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 229 คนคิดเป็น

ร้อยละ 57.2 และเป็นเพศชาย จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 
อายุ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 105 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 
ช่วงอายุ 41 - 50 ปีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และช่วงอายุ 51 
- 60 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และตามล าดับ 

ระดับการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 147 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ระดับการศึกษาก าลังศึกษาปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 

 
 
 



266 
 

รายได้ต่อเดือน 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน 

จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือรายได้ 15,001 - 20,000 บาท/เดือน จ านวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รายได้ 5,000 - 10,000 บาท/เดือน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และรายได้ 10,001 - 15,000 
บาท/เดือน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

อาชีพ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 

100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาคือมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 อาชีพช้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ไม่
ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอื่นๆ ได้แก่ ข้าราชการบ านาญ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัด

นครปฐม จ านวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 22  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 400) 
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านรู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยหรือไม่ 

 1. รู้จัก 209 52.3 
 2. ไม่รู้จัก 191 47.7 
ท่านเคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยหรือไม่ 
 1. เคยรับประทาน 189 47.3 
 2. ไม่เคยรับประทาน 211 52.7 
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จากตารางท่ี 22 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
ท าการศึกษาได้ดังนี้ 

เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้ จัก เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 

จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 และไม่รู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย จ านวน 191 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.7 ตามล าดับ 

เคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ด

รสกล้วยจ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และเคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย จ านวน 
211 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคในพื้นท่ี จังหวัดนครปฐม จ านวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 23 ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

     (n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด Min Max   S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์  
1. ลักษณะปรากฏของ “เค้กเพลินบานาน่า” 3 5 3.98 .391 มาก 
2. กล่ินของ “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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จากตารางท่ี 23 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้ 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญผู้บริโภคให้การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้รสชาติของเค้กเพลิน
บานาน่า รองลงมาคือ กล่ินของเค้กเพลินบานาน่า เนื้อสัมผัสของเค้กเพลินบานาน่า ลักษณะปรากฏ
ของเค้กเพลินบานาน่า ความชอบโดยรวมของเค้กเพลินบานาน่า ปริมาณสุทธิของเค้กเพลินบานาน่า 
และบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.21 4.09 4.07 3.98 3.95 3.73 และ3.61 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 24  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ในปริมาณสุทธ ิ30 กรัม จ าหน่ายในราคา 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 

จากตารางท่ี 24 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

เค้กเพลินบานาน่าในปริมาณสุทธิ 30 กรัม จ าหน่ายในราคา 18 บาท  
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จ านวน 230 คน คิด

เป็นร้อยละ 57.5 และไม่เหมาะสม จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามล าดับ 
ราคา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีราคา 15 - 18 บาท 

จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือราคา 12 - 15 บาท จ านวน 171 คิดเป็นร้อยละ 
42.8 และราคา 18 บาทขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 25  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย 

 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 

 
จากตารางท่ี 25 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 
เค้กเพลินบานาน่าควรขายท่ีใดท่ีท่านสามารถเลือกซื้อได้ง่าย 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรวางขายท่ีร้านกาแฟ/ขนม 

จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 โรงเรียน/
สถานศึกษา จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ร้านขายของฝาก จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
อื่นๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 6.2 และตามแผง BTS, BRT จ านวน 40 คิด
เป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดับ 
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เค้กเพลินบานาน่าขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานท่ีสาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จ านวน 389 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.3 และไม่เหมาะสม จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 26  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ านวน (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” ใช้รูปแบบการน าเสนอผ่านการเล่าเร่ืองราวของ
ผลิตภัณฑ์/ต านานมีความน่าสนใจหรือไม่ 
 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 
ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่ 
 1. น่าสนใจ 316 79.0 
 2. ไม่น่าสนใจ 84 21.0 
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จากตารางท่ี 26 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

เค้กเพลินบานาน่าควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ

ขาย จ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมาคือการโฆษณา จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.1 การประชาสัมพันธ์ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 การตลาดทางตรง จ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.2 และการตลาดเหตุการณ์พิเศษ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดับ 

เค้กเพลินบานาน่าใช้รูปแบบการน าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/
ต านานมีความน่าสนใจหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จ านวน 368 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.0 และไม่น่าสนใจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดับ 

เค้กเพลินบานาน่าใช้สโลแกนในการโฆษณา อร่อยอย่าง เพลิน เพลินมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม จ านวน 316 
คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 และไม่เหมาะสม จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดับ 

เค้กเพลินบานาน่ามีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จ านวน 316 คน คิด
เป็นร้อยละ 79.0 และไม่น่าสนใจ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาระดับแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 
“เค้กเพลินบานาน่า” จังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษาแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “เค้กเพลินบา
นาน่า”ของผู้บริโภค จ านวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี ้

ตารางท่ี 27  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
การยอมรับ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

   (n = 400)  
เค้กเพลินบานานา่ Min Max   S.D. ระดับ 

ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” จะเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภคอย่างไร 

2.00 5.00 3.88 .651 มาก 

ท่านมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซื้อ “เค้กเพลิน
บานาน่า” อย่างไร 

1.00 5.00 3.68 .715 มาก 

จากตารางท่ี 27 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด 
และค่าต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มในการยอมรับผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจซื้อ“เค้ก
เพลินบานาน่า” พบว่า แนวโน้มการยอมรับผลิตภัณฑ์ “เค้กเพลินบานาน่า” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 
ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “เค้ก
เพลินบานาน่า” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 

1.2.2 ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาปญจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัด

นครปฐม จ านวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 28  จ านวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 400) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

 1. ชาย 190 47.5 
 2. หญิง 210 52.5 
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ตารางท่ี 28 จ านวนและร้อยละของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ
 1. 20 ปี หรือต่ ากว่า 61 15.3 
 2. 21 - 30 ปี  114 28.5 
 3. 31 - 40 ปี  116 29.0 
 4. 41 - 50 ปี 42 10.5 
 5. 51 - 60 ปี 50 12.5 
 6. มากกว่า 60 ปี 17 4.3 
ระดับการศึกษา   
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 157 39.3 
 2. ก าลังศึกษาปริญญาตรี 27 6.8 
 3. ปริญญาตรี  189 47.3 
 4. สูงกว่าปริญญาตรี 27 6.8 
รายได้ต่อเดือน 
 1. ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน 63 15.8 
 2. 5,000 - 10,000 บาท/เดือน 45 11.3 
 3. 10,001 - 15,000 บาท/เดือน 65 16.3 
 4. 15,000 - 20,000 บาท/เดือน 90 22.5 
 5. สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน 137 34.3 
อาชีพ 

 1. นักเรียน/นักศึกษา 83 20.8 
 2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 43 10.8 
 3. พนักงานบริษัทเอกชน 86 21.5 
 4. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 111 27.8 
 5. รับจ้าง/ลูกจ้าง 52 13.0 
 6. ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน 25 6.3 

 
 



274 
 

จากตารางท่ี 28 สามารถอธิบายปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

เพศ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 210 คนคิดเป็น

ร้อยละ 52.5 และเป็นเพศชาย จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
อายุ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 

116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21 - 30 ปี จ านวน 114คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 
ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ช่วงอายุ 51 - 60 ปีจ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ช่วงอายุ 41 - 50 ปีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 157 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ระดับการศึกษาก าลังศึกษาปริญญาตรีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือน 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาท/เดือน 

จ านวน 137คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาคือรายได้ 15,001 - 20,000 บาท/เดือน จ านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 
รายได้ต่ ากว่า 5,000บาท/เดือน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และ รายได้ 5,000 - 10,000 บาท/
เดือน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดับ 

อาชีพ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 

111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 อาชีพช้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และ
ไม่ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัด

นครปฐม จ านวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 29 จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n = 400) 

ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ท่านรู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างหรือไม่ 

 1. รู้จัก 225 56.3 
 2. ไม่รู้จัก 175 43.7 
ท่านเคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างหรือไม่ 
 1. เคยรับประทาน 181 45.3 
 2. ไม่เคยรับประทาน 219 54.7 

จากตาราง ท่ี  29 สามารถอธิบายข้อมู ลเกี่ ย วกับผ ลิตภัณฑ์ ของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู ้จัก ข้าวเกร ียบเห็ด 3 อย่าง 

จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 และไม่รู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง จ านวน 175 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.7 ตามล าดับ 

เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 

อย่าง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 และเคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง จ านวน 181 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคในพื้นท่ี จังหวัดนครปฐม จ านวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 30  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

     (n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด Min Max   S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์  
1. ลักษณะปรากฏของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” 3 5 3.91 .381 มาก 
2. กล่ินของ “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 
อย่าง” 

2 5 3.97 .399 มาก 

รวม   3.86 .374 มาก 

จากตารางท่ี 30 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ดังต่อไปนี้ 

จากการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญผู้บริโภคให้การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์ใน
ภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้รสชาติของข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่าง รองลงมาคือ ความชอบโดยรวมของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างลักษณะปรากฏของข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง บรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง กล่ินของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ปริมาณ
สุทธิของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง และเนื้อสัมผัสของเค้กเพลินบานาน่า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 3.97 
3.91 3.90 3.74 3.74 และ 3.52 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



277 
 

ตารางท่ี 31  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ในปริมาณสุทธิ 40 กรัม จ าหน่ายในราคา 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 

จากตารางท่ี 31.สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างในปริมาณสุทธิ 40 กรัม จ าหน่ายในราคา 39 บาท  
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จ านวน 309 คน คิด

เป็นร้อยละ 77.3 และไม่เหมาะสม จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ตามล าดับ 
ราคา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีราคา 31 - 40 บาท 

จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาคือราคา 21 - 30 บาท จ านวน 92 คิดเป็นร้อยละ 
23.0 และราคา 40 บาทขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 32  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” ควรขายที่ใดที่ท่านสามารถเลือกซ้ือได้ง่าย 

 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 

จากตารางท่ี 32 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างควรขายท่ีใดท่ีท่านสามารถเลือกซื้อได้ง่าย 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรวางขายท่ีร้านสะดวกซื้อ 7-

11 จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ ร้านขายของฝาก จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ร้านกาแฟ/ขนม 
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 โรงเรียน/สถานศึกษา จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 
ตามแผง BTS, BRT จ านวน 61 คิดเป็นร้อยละ 5.8 และอื่นๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 39 คิด
เป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานท่ีสาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม จ านวน 387 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.7 และไม่เหมาะสม จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 33  จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n = 400) 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จ านวน (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” ใช้รูปแบบการน าเสนอผ่านการเล่าเร่ืองราวของ
ผลิตภัณฑ์/ต านานมีความน่าสนใจหรือไม่ 
 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 ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่ 
 1. น่าสนใจ 218 54.5 
 2. ไม่น่าสนใจ 182 45.5 

จากตารางท่ี 33 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสม
ท่ีสุด 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ขาย จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ จ านวน 226 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0  การโฆษณา จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 การตลาดทางตรง จ านวน 146 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.1 และการตลาดเหตุการณ์พิเศษ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 
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ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ใช้รูปแบบการน าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ต านานมีความน่าสนใจหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จ านวน 269 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.2 และไม่น่าสนใจ จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามล าดับ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างใช้สโลแกนในการโฆษณา กรอบ อร่อย ใช่เลยมีความ
เหมาะสมหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสม จ านวน 328 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 และไม่เหมาะสม จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล าดับ 

ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างมีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย 
ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าน่าสนใจ จ านวน 218 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.5 และไม่น่าสนใจ จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาระดับแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ตรา ใช่เลย” จังหวัดนครปฐม 

ผลการศึกษาแนวโน้มการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างตรา ใช่เลย”ของผู้บริโภค จ านวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 34  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
การยอมรับ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

   (n = 400)  
การยอมรับ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” Min Max   S.D. ระดับ 

ท่านคิดว่า “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” จะ
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอย่างไร 

2.00 5.00 3.82 .604 มาก 

ท่านมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซื้อ “ข้าวเกรียบ
เห็ด 3” อย่างไร 

2.00 5.00 3.95 .537 มาก 

จากตารางท่ี 34 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด 
และค่าต่ าสุดของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มในการยอมรับ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ “ข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง” พบว่า แนวโน้มการยอมรับผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.82 ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก และแนวโน้มการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินซื้อผลิตภัณฑ์อยู่
ในระดับมาก 
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1.3 การทดสอบสมมติฐาน 
1.3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป 

จังหวัดนครปฐม 
สมมติฐานที่ 1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานา
น่า ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

เพศ    .909 .364 
ชาย 171 3.64 .658 
หญิง 229 3.70 .755 

จากตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบเพศและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่า

การทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.364 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า เพศท่ีแตกต่าง

กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 5 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่าง

กัน 
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ตารางท่ี 36 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way ANOVA 

   (n = 400) 

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อาย ุ ระหว่างกลุ่ม 5 1.591 .318 .620 .685 
ภายในกลุ่ม 394 202.159 .513   

รวม 399 203.750    
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3 2.410 .803 1.580 .194 

ภายในกลุ่ม 396 201.340 .508   
รวม 399 203.750    

รายได้ต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 4 .982 .246 .478 .752 
ภายในกลุ่ม 395 202.768 .513   

รวม 399 203.750    
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 6 1.285 .214 .416 .869 

ภายในกลุ่ม 393 202.465 .515   
รวม 399 203.750    

จากตารางท่ี 36  ผลการเปรียบเทียบอายุกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ 
one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.685 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-
way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.194 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-
way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.752 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way 
ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.869 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรส
กล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 37 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักและด้านการรับประทานเค้ก
สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย และการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล ตัวแปร N  
Std. 

Deviation 
t Sig. 

รู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ด
รสกล้วย 

รู้จัก 209 3.73 .750 1.674 
 

.095 
ไม่รู้จัก 191 3.61 .670 

เคยรับประทานเค้กสอด
ไส้คัสตาร์ดรสกล้วย 

รู้จัก 189 3.75 .727 2.030 .043* 
ไม่รู้จัก 211 3.61 .698 

จากตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้

คัสตาร์ดรสกล้วยและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-

tailed) = 0.095 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้

คัสตาร์ดรสกล้วยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรส

กล้วยและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 

0.043 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ด

รสกล้วยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 38 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาและ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

ความเหมาะสมของราคา    3.925 .000* 
เหมาะสม 230 3.80 .572 

ไม่เหมาะสม 170 3.51 .844 

จากตารางท่ี 38 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ

เหมาะสมของราคาและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. 

(2-tailed) = 0.000 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ

เหมาะสมของราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 39 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way ANOVA 

   (n = 400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2 8.511 4.256 8.654 .000* 
ภายในกลุ่ม 397 195.239 .492   

รวม 399 203.750    

จากตารางท่ี 39  ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 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 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 40 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน  ราคา 12 - 
15 บาท มีการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า มากกว่า ราคา 15 - 18 บาท และ18 บาทขึ้นไป เท่ากับ 
0.280 และ 0.396 ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 41 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดจ าหน่ายและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

ความเหมาะสมของ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   1.038 .300 

เหมาะสม 389 3.68 .715 
ไม่เหมาะสม 11 3.45 .688 

จากตารางท่ี 41 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ

เหมาะสมของช่องทางการจัดจ าหน่ายและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-

test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.300 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านความเหมาะสมของราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการน าเสนอเรื่องราวท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 42 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการน าเสนอเรื่องราว 
ด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา ด้านการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ และการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล ตัวแปร N  
Std. 

Deviation 
t Sig. 

รูปแบบการน าเสนอเร่ืองราว น่าสนใจ 368 3.68 .711 .928 .354 
ไม่น่าสนใจ 32 3.56 .759 

การใช้สโลแกนในการโฆษณา เหมาะสม 316 3.71 .721 .928 .096 
ไม่เหมาะสม 84 3.56 .683   

การบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ น่าสนใจ 316 3.72 .699 2.367 .018 
ไม่น่าสนใจ 84 3.51 .752   

จากตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
น าเสนอเรื่องราวและการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-
tailed) = 0.354 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
น าเสนอเรื่องราวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
และการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.096 
ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-
tailed) = 0.018 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร ์จังหวัดนครปฐม 
สมมติฐานที่ 14 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 43 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 
3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

เพศ    -.466 .642 
ชาย 190 3.94 .521 
หญิง 210 3.96 .552 

จากตารางท่ี 43 ผลแสดงการเปรียบเทียบเพศและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 

อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.642 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า 

เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 15 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 16 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่างแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 17 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่างแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 18 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 44 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพ กับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way ANOVA 

   (n = 400) 

ตัวแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

อาย ุ ระหว่างกลุ่ม 5 4.868 .974 3.483 .004* 
ภายในกลุ่ม 394 110.132 .280   

รวม 399 115.000    
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3 1.689 .563 1.967 .118 

ภายในกลุ่ม 396 113.311 .286   
รวม 399 115.000    

รายได้ต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 4 1.079 .270 .935 .443 
ภายในกลุ่ม 395 113.921 .288   

รวม 399 115.000    
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 5 8.630 1.726 6.393 .000* 

ภายในกลุ่ม 394 106.370 .270   
รวม 399 115.000    
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จากตารางท่ี 44  ผลการเปรียบเทียบอายุกับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า อายุท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ 
one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.118 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ผลการเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ 
one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.443 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way 
ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 45  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของอายุและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่าง ด้วย LSD 

(n=400) 

อาย ุ
ต่ ากว่า  
20 ปี 

21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า  
60 ปี 

ต่ ากว่า 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* - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 45 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์
ด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อายุต่ ากว่า 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 ตามล าดับ 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 

ตารางท่ี 46  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ของอาชีพและการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วย LSD 

(n=400) 

อาย ุ
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง/
ลูกจ้าง 

ไม่ประกอบ
อาชีพ/
แม่บ้าน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

-      

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
.296* -     

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

.215* -.081 -    

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

.202* -.094 -.013 -   

รับจ้าง/ลูกจ้าง .253* -.043 .038 .051 -  
ไม่ประกอบ

อาชีพ/แม่บ้าน 
.637* .340* .422* .435* .384* - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 46 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์
ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง น้อยกว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพธรุกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และไม่ประกอบอาชีพ/
แม่บ้าน เท่ากับ 0.296 0.215 0.202 0.253 และ 0.637 ตามล าดับ 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 อย่างท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 20 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 47 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จัก และด้านการรับประทานข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง กับการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล ตัวแปร N  
Std. 

Deviation 
t Sig. 

รู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่าง 

รู้จัก 225 3.98 .453 1.310 .191 
ไม่รู้จัก 175 3.91 .628 

เคยรับประทานข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง 

รู้จัก 181 3.97 .400 .788 .431 
ไม่รู้จัก 219 3.93 .628 

จากตารางท่ี 47 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบเห็ด 

3 อย่าง และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-

tailed) = 0.174 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบเห็ด 

3 อย่างท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 

0.431 ท่ีมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 

อย่าง ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 21 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 48 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาและ
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

ความเหมาะสมของราคา    3.667 .000* 
เหมาะสม 309 4.02 .452 

ไม่เหมาะสม 91 3.73 .716 

จากตารางท่ี 48 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ

เหมาะสมของราคาและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า 

Sig. (2-tailed) = 0.000 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ

เหมาะสมของราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 22 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 49 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way ANOVA 

   (n = 400) 

ข้อมูล df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 2 6.108 3.054 11.134 .000* 
ภายในกลุ่ม 397 108.892 .274   

รวม 399 115.000    

จากตารางท่ี 49  ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคากับ
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ one-way ANOVA พบว่า มีค่า Sig. = 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 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 - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

จากตารางท่ี 50 เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 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 ตามล าดับ  

สมมติฐานที่ 23 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 51 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล N  Std. Deviation t Sig. 

ความเหมาะสมของ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   3.378 .001* 

เหมาะสม 387 3.97 .530 
ไม่เหมาะสม 13 3.46 .519 

จากตารางท่ี 51 ผลแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ

เหมาะสมของช่องทางการจัดจ าหน่ายและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบ

ค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 0.001 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านความเหมาะสมของราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 24 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการน าเสนอเรื่องราวท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 26 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 52 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการน าเสนอเรื่องราว 
การใช้สโลแกนในการโฆษณา และการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ กับการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ด้วยสถิติ t-test 

   (n = 400) 

ข้อมูล ตัวแปร N  
Std. 

Deviation 
t Sig. 

รูปแบบการน าเสนอเร่ืองราว น่าสนใจ 269 4.00 .492 2.697 .008* 
ไม่น่าสนใจ 131 3.84 .605 

การใช้สโลแกนในการโฆษณา เหมาะสม 328 4.00 .510 3.918 .000* 
ไม่เหมาะสม 72 3.71 .592 

การบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ น่าสนใจ 218 4.02 .512 2.982 .003* 
ไม่น่าสนใจ 182 3.86 .554 

จากตารางท่ี 52 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ

น าเสนอเรื่องราวและการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า 

Sig. (2-tailed) = 0.008 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบ

การน าเสนอเรื่องราวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา

และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-tailed) = 

0.000 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการ

โฆษณาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง พบว่าการทดสอบค่า t-test ซึ่งให้ค่า Sig. (2-

tailed) = 0.003 ท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย

สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) (แบบสอบถามชุดที่ 
9 R2) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

การสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริโภค ช้ินงานๆละ 12 คน รวม
จ านวน 24 คน เพื่อเก็บข้อมูล การทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) กับ
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเปูาหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

 
2.1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด

นครปฐม 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 53 จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 
(n = 12) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

 1. ชาย 2 16.7 
 2. หญิง 10 83.3 

จากตารางท่ี.53.สามารถอธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ท าการ 
ศึกษาได้ดังนี้ 

เพศ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ16.7 
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ตารางท่ี 54  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ 

   (n = 12)  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง Min Max   S.D. 

อาย ุ 14.00 40.00 22.75 8.292 

จากตารางท่ี 54 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด 
และค่าต่ าสุดของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อย
ท่ีสุด คือ อายุ 14 ปี และอายุมากท่ีสุด คือ อายุ 40 ปี อายุเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างคือ อายุ 22.75  ปี 

ตารางท่ี 55 จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ 

(n = 12) 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

การศึกษา 
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 41.7 
 2. ก าลังศึกษาปริญญาตรี 3 25.0 
 3. ปริญญาตรี  3 25.0 
 4. สูงกว่าปริญญาตรี 1 8.3 
รายได้ต่อเดือน 
 1. ต่ ากว่า 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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จากตารางท่ี 55 สามารถอธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ท าการศึกษาได้ดังนี้ 

การศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

จ านวน5คนคิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา ระดับการศึกษาก าลังศึกษาปริญญาตรี และปริญญาตรี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ25.0 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 
8.3  

รายได้ต่อเดือน 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 

บาท/เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สูงกว่า รายได้ 20,000 บาท/เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
และรายได้15,000 - 20,000 บาท/เดือนจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

อาชีพ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่มี

ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วน
ใหญ่ให้ความหมายของค าว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เช่ือมโยงกับ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี น ามาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือเรียกว่า การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิด 

ความรู้สึกเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า  
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่รู้สึก

ชอบผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า อยากลองรับประทาน เนื่องจากรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์มีความ
สวยงาม มีสีสันท่ีเห็นแล้วจะต้องหยิบมาดูว่าผลิตภัณฑ์เป็นอะไร อีกท้ังสรรพคุณท่ีอยู่บนบรรจุภัณฑ์ 
ท าให้อยากลองผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน 
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การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่

ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเห็นบรรจุภัณฑ์และสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์แล้ว คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถรับประทานคู่กับเครื่องด่ืม หรือรับประทาน
เล่นๆได้เลย 

ความรู้สึกหลังจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เมื่อ

ได้ลองรับประทานแล้ว รู้สึกประทับใจต้ังแต่ค าแรก เนื่องจากเนื้อเค้กมีความนุ่มละมุนล้ิน และมีความ
อร่อย ได้กล่ินของความเป็นกล้วย แต่กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) บางส่วนให้
ความเห็นว่า ควรมีไส้คัสตาร์ดมากกว่านี้ 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด

นครปฐม จัดท าผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า ปริมาณสุทธิ 30 กรัม จ าหน่ายในราคา 18 บาท จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสม
แล้ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีการส่ือถึง
ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ บอกคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
อีกท้ังการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมนั้น กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค)ผู้บริโภคอาจจะไม่
พึงพอใจในเรื่องของราคา เพราะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 

สถานท่ีจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่

เห็นควรว่า ควรวางจ าหน่ายตามร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานา
น่า สามารถรับประทานเป็นของว่าง หรือเสิร์ฟคู่กับกาแฟก็ได้ การท่ีวางจ าหน่ายตามร้านกาแฟใหญ่ๆ
สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักได้ง่ายข้ึน และรูปแบบผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการพกพา ไม่ว่าจะไปไหนก็
รับประทานได้สะดวก เพียงแค่ซีกซองเท่านั้น ท าให้การวางขายตามร้านสะดวกซื้อ ท าให้ผลิตภัณฑ์มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ 

การส่งเสริมทางการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น

ควรให้ท าการส่งเสริมการขายโดยใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการลด แลก แจก 
แถม กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการใช้พนักงาน
ขายเนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคมากนัก 
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จึงต้องอาศัยพนักงานขายให้การช่วยแนะน าผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจซื้อ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกท้ังมีการส่งเสริมการขายโดยลด แลก แจก แถม ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายอีกทางหนึ่ง 

การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่มี

แนวโน้มการตัดสินใจซื้อสูง ถ้าผลิตภัณฑ์ได้วางจ าหน่ายแล้ว โอกาสท่ีจะติดตลาดนั้น เป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ รสชาติอร่อย มี
ประโยชน์ สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าสามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภคได้ 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว ควรท าการส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

เป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเพิ่มยอดขายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 56  จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ 

(n = 12) 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

 1. ชาย 2 16.7 
 2. หญิง 10 83.3 

จากตารางท่ี 56 สามารถอธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ท าการ 
ศึกษาได้ดังนี้ 

เพศ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 10 คนคิดเป็น

ร้อยละ 83.3  และเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
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ตารางท่ี 57  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ อายุ 

   (n = 12)  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง Min Max   S.D. 

อาย ุ 14.00 40.00 22.75 8.292 

จากตารางท่ี 57 สามารถอธิบายร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด 
และค่าต่ าสุดของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ อายุจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อย
ท่ีสุด คือ อายุ 14 ปี และอายุมากท่ีสุด คือ อายุ 40 ปี อายุเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง คือ อายุ 22.75  ปี 

ตารางท่ี 58  จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และอาชีพ 

(n = 12) 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

การศึกษา 
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 5 41.7 
 2. ก าลังศึกษาปริญญาตรี 3 25.0 
 3. ปริญญาตรี  3 25.0 
 4. สูงกว่าปริญญาตรี 1 8.3 
รายได้ต่อเดือน 
 1. ต่ ากว่า 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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จากตารางท่ี 58 สามารถอธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ท าการศึกษาได้ดังนี้ 

การศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 

จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา ระดับการศึกษาก าลังศึกษาปริญญาตรี และปริญญาตรี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คิดเป็นร้อยละ 
8.3  

รายได้ต่อเดือน 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 15,000 

บาท/เดือนจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท/เดือน จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 สูงกว่า รายได้ 20,000 บาท/เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ
รายได้15,000 - 20,000 บาท/เดือนจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

อาชีพ 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 7 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่มี

ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วน
ใหญ่ให้ความหมายของค าว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เช่ือมโยงกับ
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี น ามาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค หรือเรียกว่า การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิด 

ความรู้สึกเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง  
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่รู้สึก

ชอบผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีสีสันสวยงาม ต่างจากข้าวเกรียบท่ัวๆไป 
ถ้าน าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมาวางเรียงกัน ก็จะเลือกดูผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างเป็นอันดับแรก  

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่

ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เพราะเมื่อได้อ่านข้อมูลของผลิตภัณฑ์แล้ว ผลิตภัณฑ์
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ไม่ได้เป็นของทานเล่นท่ัวๆไป แต่อุดมไปด้วยสารอาหารท่ีให้คุณค่า และคุณประโยชน์  เหมาะกับการ
หาซื้อมารับประทาน 

ความรู้สึกหลังจากการรับประทานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เมื่อ

ได้ลองรับประทานแล้ว มีความเห็นตรงกันว่า มีรสชาติอร่อย หอม แต่ถ้าให้เด็กรับประทานอาจจะมี
ความเผ็ดเล็กน้อย  

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดท าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 

3 อย่าง ปริมาณสุทธิ 40 กรัม จ าหน่ายในราคา 39 บาท จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่ม
ลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่าง รสชาติอร่อย กลมกล่อม บรรจุภัณฑ์คงความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
บอกเรื่องราว ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ท าให้สร้างความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 
ผลิตภัณฑ์จึงมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 

สถานท่ีจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น

ควรว่า ควรวางจ าหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ 7-11 และงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือจ าหน่ายในช่วง
เทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นท่ีทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อ
ได้ตลอดเวลา 

การส่งเสริมทางการตลาด 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น

ควรให้ท าการส่งเสริมการขายโดยใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการลด แลก แจก 
แถม กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อและการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการใช้พนักงาน
ขายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค
มากนัก จึงท าให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะส้ันก่อน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด 
แลก แจก แถม และต้องอาศัยพนักงานขายให้การช่วยแนะน าผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงผลิตภัณฑ์ 
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น  

การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ผู้บริโภค) ส่วนใหญ่เห็น

ว่า ถ้าผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ตลาดแล้ว ผู้บริโภคจะให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ เพราะด้วยรสชาติท่ีอร่อย 
การผสมผสานระหว่างคุณประโยชน์ของเห็ด ท้ัง 3 อย่าง ท าให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากขึ้น และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
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3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (แบบสอบถามชุด
ท่ี 10 R2) (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมต่อการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ าหน่ายมากท่ีสุด
โดยใช้แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ เป็นการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

3.1 เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น 

ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
อาชีพ: อาจารย์มหาวิทยาลัย 
สถานท่ีท างาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 

2. อาจารย์ ดร. นนทวัฒน์ สุขผล 
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: การบริหารจัดการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อาชีพ: นักวิชาการ ผู้บริหารงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานท่ีท างาน: ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

3. อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว 
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: บริหารธุรกิจ การตลาด 
อาชีพ: นกัวิชาการ นักธุรกิจ 
สถานท่ีท างาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

4. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง 
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: GMP HAARP ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อาชีพ: ท่ีปรึกษาอิสระ นักวิชาการ 
สถานท่ีท างาน: 94/3 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 
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5. นายทแกล้ว ฉิมกุล 
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อาชีพ: รับราชการ 
สถานท่ีท างาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้กเพลินบานา
น่า 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้กเพลินบานาน่า โดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 59 จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้กเพลินบานาน่าของ

ผู้เช่ียวชาญ 
(n = 5) 

ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบเค้กเพลินบานาน่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า 

 1.  0 0 

 2.  0 0 

 3.  0 0 

 4.  5 100 

 5.   0 0 

 6.  0 0 

 
จากตารางท่ี 59 สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบเค้ก

เพลินบานาน่าของผู้เช่ียวชาญท่ีท าการศึกษาได้ดังนี้ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบเค้กเพลินบานาน่า 

รูปแบบท่ี 4 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 

ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์
ของเค้กเพลินบานาน่าสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 60  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 

(n = 5) 
รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 1 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 2 4 3.00 .707 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 5 4.00 .707 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 4 3.40 .548 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.40 .548 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.52 .228 มาก 
รูปแบบที่ 2 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.20 .447 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 5 4.00 .707 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 4 3.80 .447 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.72 .109 มาก 
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ตารางท่ี 60  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ) 

รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 3 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 5 5 5.00 .000 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 5 5 5.00 .000 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 4 5 4.80 .447 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 4 5 4.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

4 5 4.60 .548 มาก 

รวม   4.84 .167 มาก 
รูปแบบที่ 4 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.60 .548 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 2 4 3.40 .894 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 4 4 4.00 .000 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.60 .548 มาก 

รวม   3.68 .363 มาก 
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ตารางท่ี 60  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบซอง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ) 

รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 5 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 2 3 2.40 .548 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 2 4 3.40 .894 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 4 3.60 .548 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.40 .374 มาก 

จากตารางท่ี 60 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่าได้ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบท่ี 1 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 1 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองมาคือความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ 
และตัวหนังสือ ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.40 3.40 และ 3.00 ตามล าดับ   

รูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 2 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองมาคือความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.80 3.80 และ 3.20 ตามล าดับ   
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รูปแบบท่ี 3 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 3 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ รองมาคือความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความ
เหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 5.00 5.00 4.80 4.80 และ 4.60 ตามล าดับ   

รูปแบบท่ี 4 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 4 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ รองมาคือความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ ความ
เหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.60 3.60 และ 3.40 ตามล าดับ 

รูปแบบท่ี 5 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 5 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ รองมาคือความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของสี 
ภาพ และตัวหนังสือ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.80 3.80 3.60 3.40 และ 2.40 ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบซองเค้กเพลินบานาน่า 
รูปแบบท่ี 3 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 
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ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 

ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ของเค้กเพลินบานาน่าสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 61  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบกล่อง

บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 
(n = 5) 

รูปแบบกลอ่งบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 1 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.60 .548 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 4 4 4.00 .000 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 2 4 3.20 .837 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

4 4 4.00 .000 มาก 

รวม   3.72 .110 มาก 
รูปแบบที่ 2 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 5 5 5.00 .000 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 5 5 5.00 .000 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 5 5 5.00 .000 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 5 5 5.00 .000 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

5 5 5.00 .000 มาก 

รวม   5.00 .000 มาก 
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ตารางท่ี 61 ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ) 

รูปแบบกลอ่งบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 3 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 5 4.00 .707 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.60 .548 มาก 

รวม   3.80 .447 มาก 
รูปแบบที่ 4 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 2 4 3.00 .707 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 4 4 4.00 .000 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 4 3.60 .548 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.64 .261 มาก 
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ตารางท่ี 61 ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบกล่อง
บรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า (ต่อ) 

รูปแบบกลอ่งบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 5 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 4 4 4.00 .000 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 4 3.80 .447 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

4 4 4.00 .000 มาก 

รวม   3.88 .179 มาก 
 

จากตารางท่ี 61 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่าได้ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบท่ี 1 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 1 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาด
บรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 4.00 3.80 3.60 และ 3.20 ตามล าดับ 

 รูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 2 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความเหมาะสม
ของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 
5.00 5.00 5.00 และ 5.00 ตามล าดับ 
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รูปแบบท่ี 3 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 3 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความชัดเจนของสี 
ภาพ และตัวหนังสือ รองลงมาคือความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 
ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ และความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 3.80 3.80 3.80 และ 3.60 ตามล าดับ 

รูปแบบท่ี 4 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 4 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 3.80 3.80 3.60 และ 3.00 ตามล าดับ 

รูปแบบท่ี 5 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า รูปแบบท่ี 5 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ และความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 4.00 3.80 3.80 และ 3.80 ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า 
รูปแบบท่ี2 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 

3.2 ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น 

ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
อาชีพ: อาจารย์มหาวิทยาลัย 
สถานท่ีท างาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8 
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2. อาจารย์ ดร. นนทวัฒน์ สุขผล 
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: การบริหารจัดการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อาชีพ: นักวิชาการ ผู้บริหารงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานท่ีท างาน: ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

3. อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว 
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: บริหารธุรกิจ การตลาด 
อาชีพ: นักวิชาการ นักธุรกิจ 
สถานท่ีท างาน : คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

4. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง 
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: GMP HAARP ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อาชีพ: ท่ีปรึกษาอิสระ นักวิชาการ 
สถานท่ีท างาน: 94/3 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ 

5. นายทแกล้ว ฉิมกุล 
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อาชีพ: รับราชการ 
สถานท่ีท างาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

ผลการศึกษาระดับความส าคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของ
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 62  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

(n = 5) 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 1 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.20 .447 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.20 .447 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 2 3 2.60 .548 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.60 .548 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.60 .548 มาก 

รวม   3.24 .385 มาก 
รูปแบบที่ 2 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 2 4 3.40 .894 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 4 5 4.20 .447 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 4 3.40 .548 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.72 .303 มาก 
 



315 
 

ตารางท่ี 62  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง (ต่อ) 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 3 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.60 .548 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 5 4.00 .707 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 5 4.00 .707 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.84 .518 มาก 
รูปแบบที่ 4 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 5 5 5.00 .000 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 4 5 4.80 .447 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 4 5 4.80 .447 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 4 5 4.80 .447 มาก 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

5 5 5.00 .000 มาก 

รวม   4.88 .268 มาก 
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ตารางท่ี 62  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง (ต่อ) 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง Min Max   S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 5 

 
1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 2 4 3.00 .707 มาก 
2. ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ 3 4 3.80 .447 มาก 
3. ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 3 5 4.00 .707 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 4 5 4.20 .447 มาก 
5.ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ 
ผลิตภัณฑ์ 

3 4 3.80 .447 มาก 

รวม   3.76 .297 มาก 

จากตารางท่ี 62 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ได้ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบท่ี 1 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบท่ี 1 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.60 3.60 3.20 3.20 และ 2.60 ตามล าดับ   

รูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบท่ี 2 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสมบูรณ์เนื้อหา
บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุ
ต่อผลิตภัณฑ์ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.20 3.80 3.80 3.40 และ 3.40 ตามล าดับ   
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รูปแบบท่ี 3 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบท่ี 3 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ ความ
เหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์และความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.00 4.00 3.80 3.80 และ 3.60 ตามล าดับ 

รูปแบบท่ี 4 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบท่ี 4 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความสวยงามของ
บรรจุภัณฑ์ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุ
ภัณฑ์ ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ และความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 5.00 5.00 4.80 4.80 และ 4.80 ตามล าดับ 

รูปแบบท่ี 5 
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบท่ี 5 

ในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 โดยผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมของ
ขนาดบรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ ความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุ
ภัณฑ์ ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ และความสวยงามของบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.20 4.00 3.80 3.80 และ 3.00 ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง รูปแบบท่ี 4 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 
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4. ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
แบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้

ส าหรับผู้วิ จัย ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ส่วนท่ี 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตารางท่ี 63  ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของการประเมิน

ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน  
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

Min Max   ระดับ 

จ านวน 20 ข้อ 4 5 4.40 มาก 
รวม 4 5 4.40 มาก 

จากตารางท่ี 63 สามารถอธิบายค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ดังต่อไปนี้ โดยความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน 20 ข้อ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณารายข้อ ผู้วิจัยให้ควมคิดเห็นพบว่า 

ข้อ 1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้   ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบท่ีเกิด
จากการการศึกษา รวบรวม จ าแนก ปัจจัยน าเข้า ในการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทางสังคม 
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด าเนินการต้องท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ ท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล ข้อมูลบริบทพื้นท่ี ข้อมูลชุมชน ข้อมูล
ผู้ประกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ท าให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ประสบความส าเร็จได้ 

ข้อ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พบว่า สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตรงกับความ
ต้องการของสมาชิกภายในกลุ่มมากท่ีสุด อีกท้ังเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม สมาชิกก็จะร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาโดยเร็วท่ีสุด มีความกระตือรือร้น จนช้ินงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มตนเองส าเร็จ 
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ข้อ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้  ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การ
สร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ท าให้เกิดการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) โดยการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ข้อ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนา ต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรม และผู้เช่ียวชาญ ท่ีเข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงาน
ในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสมาชิกมีความร่วมมือ ร่วมใจ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

ข้อ 5 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนา ต่อยอดทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาพัฒนา
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) มีประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนท่ีอาศัยอยู่ เป็น
การน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในชุมชน ท าให้ชุมชนมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ และเป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ในแก่คนในชุมชน อีกท้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเองอีกด้วย 

ข้อ 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการน าส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชน มาพัฒนาให้เกิดประน์ 

ข้อ 7 สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็น ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า จากการสนทนากลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม ให้ข้อมูลในฝุายงานของตนเอง ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบกันออกไป มีการร่วมแสดงความคิดเห็นบ้าง ลักษณะการท างานเป็นเสมือน
การท างานในองค์กร ทุกคนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความสนใจ ให้ความร่วมมือ ท่ีอยากจะพัฒนาชุมชน 
เพื่อความส าเร็จของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีสนใจท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม อาจจะสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มน้อยลง 
จึงต้องการท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในชุมชน มาพัฒนา เป็นการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน น าไปสู่ความส าเร็จของชุมชน 
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ข้อ 9 การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน าความรู้ แนวคิดต่างๆ ท่ีได้มาพัฒนาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับ
ค าแนะน าจากวิทยากรเพิ่มมากขึ้น ท าให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการด า เนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

ข้อ 10 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแก่กลุ่ม
ของตนได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า การเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการ
ท าแบบทดสอบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจหลังการอบรมสูงก่าการอบรม ท าให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอื่นๆ จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

ข้อ 11 ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้น าวิสาหกิจชุมชน  ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า ผู้น าวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความสามารถ สามารถน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่
ความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

ข้อ 12 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า คนในชุมชนให้ความส าคัญกับส่ิงท่ีมีอยู่ภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สามารถน าวัตถุดิบท่ีมี
อยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 

ข้อ 13 การน ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้อย่างมีคุณภาพ  
ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ี 
และน าไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างแท้จริง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีออกสู่ตลาด ตรงความต้องการของผู้บริโภค 

ข้อ 14 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ท้ัง 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนามาจากแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยใช้วัตถุดิบท่ีได้จากในพื้นท่ี และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม น ามาแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติท่ีหลากหลาย และมีการทดสอบผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค จึงได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
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ข้อ 15 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผ่านเรื่องเล่า/ต านานของผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากข้ึน 

ข้อ 16 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในชุมชน และ
วัตถุดิบท่ีเหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ) มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 

ข้อ 17 การแสดงข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ บนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) ผู้บริโภคให้ความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  ผู้วิจัยให้
ความเห็นว่า จากการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จากผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคให้ความ
สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงข้อมูล มีการน าเล่าเรื่องเล่า เรื่องราวในอดีต และคุณสมบัติ สรรพคุณ
ของผลิตภัณฑ์ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัด สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อ 18 ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ ส่งผลต่อความส าเร็จในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทักษะ
ความรู้ การศึกษาดูงาน การเช่ือมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท้ังในและนอกจังหวัด ท าให้มีแหล่ง
วัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายได้มากขึ้น  พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
รวดเร็ว รงกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ข้อ 19 ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการด าเนินงาน ท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะประสบความส าเร็จได้ 
ปัจจัยส าคัญขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ถ้าผู้น ามีความรู้ ความสามารถ สมาชิกให้ความร่วมมือในการ
ท างาน มีการพัฒนากลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ข้อ 20 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีได้ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอื่น ๆ ก่อให้เกิด
ความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ผู้วิจัยให้ความเห็น
ว่า งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการ
คัดเลือกพื้นท่ีส าหรับใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ท้ังนี้การ
ยกตัวอย่าง หรือการก าหนดกระบวนการต่างๆ จะใช้ภายใต้บริบทการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
การออกแบบรูปแบบฯ ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ท่ีน าไปใช้สามารถน าไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนา
ของแต่ละพื้นท่ีเปูาหมาย สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ได้
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อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

 ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) การประเมินผลและ
ถอดบทเรียน (Evaluation: E) 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) แห่งละ 
10 คน ท่ีเป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรมการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Community of Practices) การสนทนากลุ่มของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง (Tryout Study) โดยผู้วิจัยก าหนดกรอบ
ในการถอดบทเรียน ไว้ 4 ประเด็นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ท้ัง 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อ
ศึกษาศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน.3) เพื่อจัดท า
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์4) เพื่อประเมินผล
และถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่ง
การถอดบทเรียนจะท าให้เห็นบทเรียนในการวิจัยเพื่อปรับปรุงรูปแบบและสรุปแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1..องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาทดลอง ในงานวิจัย
ฉบับนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีองค์ความรู้ ท่ี
ใกล้เคียงกันต่างกันแค่บริบทของพื้นท่ีและกระบวนการในการผลิตและจัดจ าหน่าย ต่างประสบปัญหา
ในเรื่องหลักๆ ได้แก่สภาวะทางการตลาด การผลิตสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคท่ี
เปล่ียนไป โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจจะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ ฉะนั้นผู้วิจัยได้
พบว่าองค์ความรู้ ท่ีส าคัญในการพัฒนาให้ผู้ประกอบการชุมชนมีศักยภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นั้น ผู้ประกอบการชุมชนต้องมีองค์ความรู้ท่ีส าคัญดังนี้  

1.1 องค์ความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการชุมชนไม่ใช่มีแนวคิดด้าน
การบริหารจัดการเท่านั้น แต่ความเป็นผู้ประกอบการต้องมีการแสดงถึงวิสัยทัศน์ มุมมองการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคตการหาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้สินค้าได้ออกสู่ตลาดและเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค มี
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเอื้อกับโอกาสท่ีทางกลุ่มมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี 
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1.2 องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การท่ีผู้ประกอบการชุมชนต้องเผชิญกับ
สภาวะถดถอยทางการตลาด เพราะสินค้าในปัจจุบันมีลักษณะท่ีคล้ายกัน ผู้ประกอบการรายย่อยย่อม
เสียเปรียบให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ในปัจจุบันความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้ามามี
บทบาท กล่าวคือ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์
งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรู้ของสังคม 
และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ 

1.3 องค์ความรู้ด้านทุนทางสังคม  การรวมตัวกันของคนในชุมชนจนกลายมาเป็น
วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการชุมชนนั้น ปัจจัยส าคัญท่ีสามารถท าให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินกิจการอยู่รอดได้ ต้องอาศัยทุนท่ีมีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือความไว้ใจ 
และความเป็นพี่น้องของผู้คนในชุมชนหรือเรียกอีกอย่างว่าทุนชุมชน กลายเป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยให้
คนในชุมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบไหน ท่ีมีทุนทางสังคมดีเป็นต้นทุนท่ี
ต้องเก็บรักษาและต่อยอดให้ได้ 

1.4 องค์ความรู้การตลาดเชิงสร้างสรรค์ การผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ทางผู้ประกอบการจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในทุกๆด้านท่ีผู้บริโภคให้
ความสนใจไม่เพียงแต่ประโยชน์ใช้สอย แต่ยังต้องค านึงถึงความต้องการสุนทรียภาพทางอารมณ์ใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ กล้าคิดกล้าเปล่ียนแปลง เช่นการน าส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นผสมผสานเรื่องราวทางวัฒนธรรม หรือนวัตกรรม ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งผู้ประกอบท่ีมีการเปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ๆจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการประกอบกิจการได้ 

1.5 องค์ความรู้ด้านเครือข่ายทางสังคม การประกอบกิจการของทางกลุ่มจ าเป็น
อย่างยิ่งต้องอาศัยการพึ่งพิงกันความสัมพันธ์ทางสังคม หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม เริ่ม
ต้ังแต่ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ในชุมชน ความสัมพันธ์ในชมรม และความสัมพันธ์
ท่ัวไป ในการเรียนรู้ ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน การเอื้อกันในมุมมองแนวคิดท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ทางกลุ่ม 

1.6 องค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนา  กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนมีความรู้ความใจ 
แต่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กระบวนการในการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบการจะท า
ให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงแนวทาง ทิศทางท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการพัฒนาอาจเป็นการต่อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ก็เป็นได้ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การก าหนดกระบวนจะท าให้สมาชิกในกลุ่มรุ่นต่อไปสามารถเห็น
ความชัดเจนและลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทราบถึงสภาพปัญหาและ
สามารถแก้ไขได้อย่างทันถ่วงที 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้ ท่ีเกี่ยวกับการะพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์“Social Creative Potential 
Development.Integrated.Model.(SCPD.Integrated.Model)”.ท่ีผู้สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับกลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการชุมชน 

2. ศักยภาพและปญจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาน าร่อง (Pilot 

Study)ต่างมีศักยภาพหรือความสามารถท่ีเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สภาวะความเป็นผู้น าของแต่ละกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งและเป็นท่ี
ยอมรับให้แก่สมาชิกท้ังด้านวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ องค์ความรู้ และการพร้อมท่ีจะเปิดรับต่อส่ิง
ใหม่ เมื่อคิดว่าส่ิงนั้นจะท าให้ศักยภาพของทางกลุ่มเพิ่มขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านผู้น า สมาชิกใน
กลุ่มท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกันต่างให้ความสนใจ และรับผิดชอบตลอดจนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ และ
มองไปในทิศทางเดียวกัน การประกอบวิสาหกิจชุมชนจะมีจุดมุ่งหมาย 2 ประเภทคือ ประเภทท่ีเป็น
งานหลักของตนเองและครอบครับ กับอีกประเภทคือ เป็นภารกิจเสริม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนส่ิง
ส าคัญคือความต้ังใจ ความเสียสละ การอุทิศเวลา และท่ีส าคัญสถาบันครอบครัวต่างให้การสนับสนุน 
เครือข่ายและทุนทางสังคมก็เป็นปัจจัยเสริมท่ีส่งผลอย่างยิ่งต่อทางกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ ภาครัฐ 
สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ีส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยต่างๆ อาทิ ทุนความรู้ ทุน
ทรัพยากร ภูมิปัญญา ฯลฯ จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าค้นหา และสามารถ
ตอบสนองความต้องการในทุกๆด้านของผู้บริโภค ผู้วิจัยยังได้เห็นถึงทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มท่ี
เปิดรับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์พร้อมจะท าเพื่อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ท่ีกล่าวมาข้างต้น
ล้วนเป็นบทเรียนแห่งศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

3. รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model 
(SCPD Integrated Model)” 

ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า การน าผลการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
บริบทพื้นท่ี และความต้องการของกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจากผลการศึกษารวบรวม
ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
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
ออกแบบและสร้างคู่มือให้ค าจ ากัดความ และอธิบายถึงกระบวนการน าไปใช้ของรูปแบบฯ ซึ่งผู้วิจัยได้
สังเคราะห์องค์ความรู้และถ่ายทอดให้เห็นเป็นแผนงานกระบวนการ มี 1 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ  6 
กระบวนการย่อยท่ีอธิบายการท างานของกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการย่อยท่ี 1 กระบวน
การศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทางสังคมกระบวนการย่อยท่ี 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
SWOT Analysis กระบวนการย่อยท่ี 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการย่อยท่ี 4 
กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) กระบวนการย่อยท่ี 5 กระบวนการ
ทดสอบตลาด (Product Testing) กระบวนการย่อยท่ี 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ
ออกสู่ตลาด 

ท้ังนี้ในแต่ละกระบวนการประกอบไปด้วย ผู้ส่งมอบ (Supplier) ปัจจัยน าเข้า 
(Input) ขั้นตอนการด าเนินงาน (Process) ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer)  ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายของผู้ท่ีสนใจน าไปปฏิบัติโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถท าซ้ าได้ 
มีการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพื่อการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ นวัตกรรม 
และการแบ่งปันสารสนเทศความรู้ แก่ผู้ท่ีสนใจ และสามารถใช้รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ในการบรรลุเปูาประสงค์เชิง  
กลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สนองต่อนโยบายทางการพัฒนาของประเทศ ได้มาซึ่ง
ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้า ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นบทเรียนส าคัญท่ีท าให้ได้ รูปแบบ “Social Creative 
Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” เป็นส่ิงท่ีผู้วิจัยได้
สังเคราะห์มาจากการท าวิจัยฉบับนี้และเป็นความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่งแก่กลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการชุมชน 

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัยในพื้นที ่
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากงานวิจัยในพื้นท่ีแบ่งออกเป็น 3 

ประเด็น ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่มย่อย 
และ3) การน าไปปฏิบัติ ความสอดคล้องในเชิงนโยบายของภาครัฐพบว่า ส่ิงส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วงแรกของการลงพื้นท่ีวิจัย กลุ่มผู้
ประการชุมชน ผู้น า สมาชิก ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ หลายๆ
คนต่างต้ังค าถาม ท าไปเพื่ออะไร ท าไปท าไม เมื่อผู้วิจัยได้เข้าไปพบปะสนทนาด้วยหลายๆครั้ง ท าให้
ค าถามเหล่านั้นเริ่มผ่อนคลาย และเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะ
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เห็นได้จากเวลาท่ีผู้วิจัยจัดกิจกรรม จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of Practices) จะได้รับ
ความสนใจ จ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมเพิ่มข้ึน จึงท าให้ได้บทเรียนแห่งการมีส่วนร่วม จะเห็นได้ชัดว่าคน
ในชุมชนเริ่มมีส่วนร่วมแล้วนั้น การจะท าอะไรร่วมกัน ติดขัดอะไรจะมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือมา
อย่างสม่ าเสมอ และเป็นการหยิบยื่นในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ขัดแย้ง ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงผลท่ีได้ตามมา
คือ การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การเสียสละ การท างานเป็นทีม อีกประการหนึ่งการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Community of Practices) การสนทนากลุ่มย่อย เป็นการท่ีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่างได้แสดงความคิดเห็น มีการ
น าเพื่อนสมาชิกของกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปล่ียนมุมมอง และน าผลิตภัณฑ์ของแต่ละแห่งมา
แลกเปล่ียนกัน ผลัดกันรับประทาน ติชม ซึ่งท าให้เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม และเป็น
การเพิ่มปัจจัยด้านทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนภูมิปัญญา ท้ังนี้แต่ละกลุ่มได้บทเรียนท่ีส าคัญในการต่อ
ยอดปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีขึ้น บางกลุ่มมีการแลกเปล่ียนสถานท่ีในการวาง
จ าหน่าย ท าให้เกิดการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ประการสุดท้าย การน าไปปฏิบัติ ความสอดคล้อง
ในเชิงนโยบายของภาครัฐ ผู้วิจัยพบว่า ส่ิงท่ีผู้วิจัยได้ท านั้นสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
ของภาครัฐ ท่ีเน้นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ี 
ท้ังนี้จังหวัดนครปฐมได้มียุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเรียนรู้การวิจัยและ
พัฒนายุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท า
การออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนส าคัญในการสร้างงานวิจัย หากสามารถตอบสนองการ
ท างานจริงหรือผู้น าไปปฏิบัติสามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรมท่ีก่อเกิดประโยชน์ได้จะท าให้ งานวิจัยนี้
ทรงคุณค่ามากขึ้น และควรค่าแก่การน าเสนอ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ต่อไป 
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บทที่ 5 

สรปุผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(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
เก็บรวบรวมด้วยตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ตลอดจนการศึกษาเอกสารต่างๆ ทําการบันทึกข้อมูล จําแนกข้อมูล และนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามประเด็นท่ีทําการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนท่ี 1 ผลการวิจัย (Research: R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องและสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) ขั้นตอนท่ี 2 ผลการพัฒนา (Development: D1) ผลการออกแบบและ
พัฒนา (Design and Development: D and D) ขั้นตอนท่ี 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการ
นําไปใช้ (Implementation: I) ขั้นตอนท่ี 4 ผลพัฒนา (Development: D2) ผลการประเมินผลและ
ถอดบทเรียน (Evaluation: E) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในคร้ังนี้มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิจัย (Research:.R1) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง

และส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Analysis: A) 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ บริบทกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สภาพ

ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม 

จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปร
รูป จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

จังหวัดนครปฐมเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก 
มีผลไม้มากมายหลายชนิดท่ีมีคุณภาพและรสชาติดี สามารถขายได้ตลอดทุกฤดูกาล คนในชุมชนส่วน
ใหญ่จึงเลือกท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติ และตามแหล่ง
ท้องถิ่นของตนมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรวมกลุ่มกับสมาชิกในชุมชน จัดต้ังเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน รวมตัวกันผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมีแนวคิด คือ การนําวัตถุดิบภายในชุมชนท่ี
เหลือจากการจําหน่ายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ถนอมอาหาร ยืดอายุสินค้าให้อยู่ในตลาดได้ยาวนานขึ้น  
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิต
เกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ได้เลือกกล้วยหอมมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่ม เนื่องจากพื้นท่ีมี
อาชีพปลูกผลไม้เป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังถ้าผ่านช่วงเทศกาลแล้วราคาจะลดตํ่าลง และหากผิวกล้วยไม่สวย
หรือขนาดไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะขายไม่ได้ราคา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาราคากล้วยหอม
ตกต่ํา กลุ่มฯจึงเลือกกล้วยหอมทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในช่ือ กล้วยหอมอบเนย และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งปลูกกระเจ๊ียบเขียวเพื่อ
การส่งออกไปประเทศญี่ปุุนมานานแล้ว ในแต่ละปีจะมีผลผลิตกระเจ๊ียบจํานวนมาก ทางกลุ่มจึงเลือก
นําวัตถุดิบท่ีเหลือเหล่านั้นมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย ด้วยการจัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
โดยนํามาอบแห้งในระบบสุญญากาศ ได้เป็นกระเจ๊ียบกรอบสําหรับกินเล่น แต่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพโดยใช้ช่ือว่า ไพรทิพ ปัจจุบันทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากการดําเนินกิจการของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว การคัดสรรสินค้า
โอทอประดับ 5 ดาว และมีหน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภาครัฐในทุกระดับเข้ามาสนับสนุน ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานให้การสนับสนุนท้ังด้าน
ความรู้ เงินทุนในการพัฒนา การศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ การออกบูธ  ได้แก่ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 8 จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
สอดคล้องกับ สุภาพร มากแจ้ง และพรศิริ กองนวล (2549: 65 - 78) ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนา
ระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ และยั่งยืน: การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนปากคลองบางปลากดมีคุณสมบัติเป็นวิสาหกิจชุมชน 
คือเป็นกิจการของชุมชนท่ีดําเนินหารโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่ งพาตนเองของครอบครัวและระหว่างชุมชน สภาพ
เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนเครือข่ายระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังไม่
เป็นระบบ เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะบังเอิญ สําหรับเครือข่ายสนับสนุนภาครัฐเป็นระบบ
ความสัมพันธ์ทางเดียว แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของตนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงควรประกอบด้วยการบูรณาการเครือข่าย
ท้ังภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยงานสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนภาครัฐในทุกระดับ รวมท้ังองค์กรท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ.กิจกรรม.3.ด้าน.ประกอบด้วย การ
สนับสนุนส่งเสริม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการประสานงาน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย 
พบว่า ความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2.กลุ่มสามารถแบ่งได้เป็น 2.ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ภายใน ประกอบด้วย มีผู้นํากลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความชํานาญในการดําเนินงาน เป็นท่ี
ยอมรับของคนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพของผู้นําและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์
ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภค อีกท้ังการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางกฎระเบียบ การแบ่งบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ การระดมทุน การแบ่งผลประโยชน์ ความเสียสละ สามัคคี ความร่วมมือของสมาชิกและ
ครอบครัว การดําเนินกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดสรรเวลาในการทํา
กิจกรรม ทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จจนถึงถึงทุกวันนี้ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย โดยการหาสถานท่ีจัดจําหน่าย การออกบูธตามงานต่างๆ การจัดอบรมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ให้คําแนะนําแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ 
(2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลสําเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ สินค้าของกลุ่มมีคุณภาพและ
สวยงามตรงความต้องการของลูกค้า สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการผลิต 
กลุ่มมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ มีความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรสําหรับการ
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ผลิต กลุ่มมีการแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการในการดําเนินงานท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ี
เหมาะสม ผู้นํากลุ่มสามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และมีกระบวนการผลิต ท่ีมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ 
มีการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น พาไปออกร้านหรือจัดหาตลาดให้ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและสอดคล้องกับ สมิทธิ์ บรรณคร (2553) 
ศึกษาเรื่องความสําเร็จของงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม ตําบลด่านช้าง อําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จประกอบด้วยการผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า และการสร้างการ
เอื้ออาทรมีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับธงพล พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา กล่าวว่า การจะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้สนับสนุนสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการ
พัฒนาคือ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท้ังรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม ฝุาย แผนกต่างๆ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันทํางานเชิงบูรณาการ ทํางาน
ร่วมกัน แลกเปล่ียนข้อมูลกัน ไม่ใช่ต่างหน่วยงานก็ต่างทํากันไปโดยขาดการประสานงานกันอย่างเช่น
ในปัจจุบัน 

ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 
กลุ่ม สามารถแบ่งได้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัญหาท่ีสําคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ เมื่อ
เราผลิตจํานวนมากๆ วัตถุดิบในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูง 
ทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องขายในราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ทําให้ผู้บริโภคอาจไม่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม ปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีความรู้ในด้านการ
จัดการการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทําให้การกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคนั้นไม่ท่ัวถึง 
และปัญหาด้านการกระจายสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีช่องทางในการจัดจําหน่ายท่ีหลากหลาย 
เนื่องจากผลิตเอง และส่งสินค้าเอง มีเพียงตัวแทนจําหน่ายไม่กี่รายอีกท้ังมีปัญหาด้านแรงงาน 
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่หันไปทํางานโรงงานมากขึ้น รายได้ดีกว่าการทํางานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และคนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการผลิต จึงคิดว่าการทําอาชีพเหมาะสมกว่า และปัจจัย
ภายนอก ปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มลดลง ส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ 
ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก สอดคล้องกับ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ 
สังขรัตน์ (2556) ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
เขตลุ่มทะเลสาบสงขลามีดังนี้ ด้านการตลาด ผู้ประกอบการส่วนมากไม่มีความรู้ ขั้นสูงในด้านการ
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จัดการทางการตลาด เช่น ไม่มีช่องทางการจัดจําหน่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ปัญหาการทํา
การตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบ
สงขลา มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ปัญหาด้านต้นทุน
การผลิต เช่น ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน และต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง ทําให้สินค้าท่ีผลิตออกมามีราคาสูง
กว่าสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า จุดแข็ง.(Strength).และโอกาส.(Opportunity).ด้านภาวะผู้นํา ผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญต่อ
ความสําเร็จของงานและองค์กร มีบุคลิกนิสัยในการเป็นผู้นําเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความไว้วางใจ และ
สามารถกระตุ้นคนในชุมชนปฏิบัติ และร่วมมือกันทําให้ประสบความสําเร็จ การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคล่ือนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็น ผู้นํารับฟังและนําไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลเรื่องความรู้ เงินทุน การศึกษาดูงาน การออกบูธต่างๆ 
ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค 
(Threat) ด้านแรงงาน ปัจจุบันขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและมีประสบการณ์ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนก่อตั้งด้วยการรวมกลุ่มสมาชิกกันในชุมชน ทําให้สมาชิกบางคนไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ อีกท้ังจํานวนแรงงานท่ีผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า ในครั้งท่ีมีคําส่ังซื้อมากๆ และ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มลดลง ส่งผลต่อ
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ ทําให้ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนมากนัก สอดคล้องกับ อังกาบ บุญสูง (2554) 
ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีผลดังนี้ จุดแข็ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีภูมิปัญหาท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถ มีการร่วมมือเป็นอย่างดี จุดอ่อน ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดด
เด่น โอกาส พื้นท่ีใกล้เคียงชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ มีความเป็นเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่าย
กับสถานท่ีท่องเท่ียว ทําให้มีแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อุปสรรค กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐ ภาคชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครือข่ายและการบูรณาการในการ
ส่งเสริมน้อย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมดังกล่าวทําให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึง    
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของกลุ่ม เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และส่งผลให้เกิดกระบวนการระดมสมองของสมาชิกกลุ่ม และหา
แนวทางปูองกันอุปสรรคท่ีกําลังเกิดขึ้นในอนาคต 
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2..ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม.(Participant.observation) 
ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้รู้ (Key Information) ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม ในขณะ
กําลังเก็บข้อมูลบริบท สภาพทั่วไป สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยทําการสังเกตในขณะร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อทําการเก็บ
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้ สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป 
จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การ
สนทนากลุ่ม  การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาพรวมการดําเนินงาน 

การสนทนากลุ่มผลการวิจัยพบว่า ผู้ร่วมสนทนาเป็นสมาชิกภายในกลุ่มท่ีมีความ
สนิทสนมกันในระดับดีมาก มีการสังเกตได้จากคําพูดท่ีสมาชิกส่ือสารกัน สมาชิกแต่ละท่านมีความ
เป็นกันเอง บรรยากาศการสนทนามีความสนุกสนาน สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ
และฉันท์เพื่อนในพื้นท่ีใกล้เคียง ผู้นําเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายทางสังคม ส่วนใหญ่แต่ละท่านจะเล่า
ประสบการณ์ของตนเองก่อนท่ีจะเข้าเรื่องการสนทนาในประเด็นต่าง สมาชิกผู้เข้าร่วมหลายๆท่าน
อยากให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจ เนื่องจากคนรุ่นหลังไม่ค่อยมีใคร
สนใจในภูมิปัญญา และคุณประโยชน์ต่างๆของวัตถุดิบทางการเกษตร สอดคล้องกับ ฉลาด  จันทรสมบัติ 
(2559) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม ทําให้ทราบถึงประเด็นท่ีต้องการศึกษา เป็นการสนทนาท่ีชักจูงให้มี
การร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องเกรงใจ แนวทางในการสนทนาให้ได้กว้างขวางลึกซึ้งและ
ละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้และต้องสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลในลักษณะท่ีมี
เนื้อหาสาระ หรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที 

การมีส่วนร่วม ผู้ร่วมสนทนาให้ความร่วมมือในการตอบคําถาม ให้ข้อมูลในฝุายงาน
ของตนเอง ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบกันออกไป มีการร่วมแสดง
ความคิดเห็นบ้าง ลักษณะการทํางานเป็นเสมือนการทํางานในองค์กร ทุกคนให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ท้ังนี้เพราะประธานกลุ่มมีความเป็นผู้นําสูง และมีความสนใจในการเปิดรับส่ิงต่างๆ
สอดคล้องกับ อับดุลคอเล็ด เจะแต (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน การระดมกลุ่มเพื่อจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อหารือถึงการดําเนินงาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามท่ีต้องการ และสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชนกําลังเผชิญอยู่ไปสู่
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ร่วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ทําให้เห็นประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 
เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของชุมชน 
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รูปแบบผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมอบเนย โดยใช้วัตถุดิบท่ีได้จากในพื้นท่ี 
อําเภอสามพราน และบริเวณใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม เป็นขนมขบเค้ียวท่ีให้คุณค่าทางสารอาหาร 
รสชาติหลากหลาย รับประทานง่าย มีตราสินค้า แบรนด์เพลิน สถานท่ีจัดจําหน่ายมีท้ังแบบปลีกและ
แบบส่ง มีตัวแทนในการนําสินค้าไปจําหน่าย ยังไม่เห็นถึงการส่งเสริมการขายมากนัก ส่วนใหญ่สินค้า
จัดจําหน่ายโดยการออกงานท่ีทางราชการประสานงานให้  เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อป งานกรม
ส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์ผักอบแห้ง 
ได้แก่ กระเจ๊ียบเขียว บรอกโคล่ี ซึ่งเป็นผลผลิตท่ีพื้นท่ีนครปฐมและบริเวณภาคตะวันตกเป็นแหล่ง
เพาะปลูกจํานวนมาก นํามาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติท่ีหลากหลาย มีตราสินค้า 
แบรนด์ไพรทิพย์ สถานท่ีจัดจําหน่ายมีท้ังแบบปลีกและแบบส่ง มีตัวแทนในการนําสินค้าไปจําหน่าย 
ยังไม่เห็นถึงการส่งเสริมการขายมากนัก ส่วนใหญ่สินค้าจัดจําหน่ายโดยการออกงานท่ีทางราชการ
ประสานงานให้ เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อป งานกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น สอดคล้องกับ สุนิษา 
กล่ินขจร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
บ้านเขานาใน ตําบลต้นยวน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า การผลิตและการแปร
รูป วัตถุดิบยังไม่เพียงพอต่อการผลิต ทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ขาดเครื่องมือท่ี
ทันสมัย การแปรรูปไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาไม่ดีเท่าท่ีควร ทําให้ผู้บริโภคไม่ค่อยรู้จักผลิตภัณฑ์ 

ภาพรวมการดําเนินงาน ทางกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีมีความหลากหลาย มี
ความสนใจในการพัฒนาตนเอง และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการเปิดรับข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ มีหน่วยงาน
ต่างๆท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนนําเข้ามาให้ ทางกลุ่มมีทัศนคติท่ีดีในการรับรู้ส่ิงใหม่ๆ ท้ังนี้
ผู้วิจัยเห็นว่าทางกลุ่มยังต้องการเพิ่มเติมด้านความรู้ วิชาการ เครือข่ายทางสังคม ทุนทางสังคม 
การตลาดสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้สมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ และผลิต
สินค้าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ อิราวัฒน์ ชมระกา และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง 
การศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผู้ประกอบการร้านค้า และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง สภาพปัญหาโดยรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ีคล้ายๆกันคือ ขาดการสืบทอดภูมิปัญญา สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ขาด
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต้องการขยายตลาดและช่องทางสู่ตลาด
ต่างประเทศ 



334 
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนา (Development: D1) ผลการออกแบบและพัฒนา (Design 
and Development: D and D) 

ขั้นตอนที่ .1.ผลการด าเนินการออกแบบและจัดท ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

1..จากผลการจัดทํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ “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 ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ี ท้ังนี้จังหวัด
นครปฐมได้มียุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเรียนรู้การวิจัย และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้ได้ทําการ
ออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยผู้วิจัยได้กําหนดแผนงานกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยระบบและกลไก ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ผู้ส่งมอบ (Supplier) ปัจจัยนําเข้า ( Input) ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 
ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายผู้วิจัยได้ทําการแบ่ง
แผนภาพกระบวนการทํางานออกเป็น 1 กระบวนหลัก และ 6 กระบวนการย่อย ซึ่งจะสามารถนํามา
บูรณาการการทํางานในกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการหลักคือกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระบวนการย่อยท่ี 1 กระบวนการศึกษาบริบท
พื้นท่ีและทุนทางสังคมกระบวนการย่อยท่ี 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
Analysis กระบวนการย่อยท่ี 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้กระบวนการย่อยท่ี 4 กระบวนการ
วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) กระบวนการย่อยท่ี 5 กระบวนการทดสอบตลาด 
(Product Testing) กระบวนการย่อยท่ี 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด ทํา
ให้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบ 
“Social Creative Potential Development Integrated Model” (SCPD Integrated Model) 
นําไปใช้ และสามารถนําไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่าง แท้จริง 
สอดคล้องกับณัฐรดา วงษ์นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายส่ือ
เพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายส่ือ
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เพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการความรู้ กระบวนการ
จัดการความรู้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ทําให้สามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้
ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

2..จากการประเมินความเหมาะและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

ด้านทุนทางสังคม.(S.=.Social.Capital).ผลการวิจัยพบว่า ผู้เช่ียวชาญให้ความสําคัญ
เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน มีการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ และมีสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เนื่องจากปัจจัยสําคัญท่ีสามารถทําให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถ
ดําเนินกิจการอยู่รองได้ ต้องอาศัย ทุนท่ีมีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือความไว้ใจ 
และความเป็นพี่น้องของผู้คนในชุมชน หรือเรียกอีกอย่างว่าทุนชุมชน กลายเป็นกําลังสําคัญท่ีจะช่วย
ให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในลักษณะของกลุ่มผู้ประกอบไหน ท่ีมีทุนทางสังคมดีเป็น
ต้นทุนท่ีต้องเก็บรักษาและต่อยอดให้ได้  สอดคล้องกับอาทิตย์ บุดดาดวง (2554) ศึกษาเรื่อง 
ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม กล่าวว่า ความรู้และภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเกิด
กลุ่มในชุมชนและสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก เป็นทุนทางสังคมท่ีสําคัญของชุมชน ทําให้คน
ในชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้  

ด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (C = Creative Marketing) ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เช่ียวชาญให้ความสําคัญเรื่องการสร้างมูลค่ามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ทางการตลาด 
เนื่องจากในโลกแห่งการแข่งขันนับวันยิ่งรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องคิดให้เหนือกว่าท่ีเป็น
ทํามา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับคุณค่า (Value) จากผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะสัมผัสได้ทางกายภาพ (Physical) หรืออารมณ์ความรู้สึก 
(Emotional) สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคมี
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ถ้าผู้ประกอบการนําความรู้ทางการตลาดไปใช้ ก็จะสามารถ
เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นผู้ประกอบการต้องสร้างตราสินค้าท่ีมีความทันสมัย แสดง
ข้อมูล สรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ มีการแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน และ
ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคท่ีจริง เนื่องจาก ผู้บริโภคจะยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ ผู้บริโภคจะมองท่ี
รูปลักษณ์ภายนอกก่อน ก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์
แสดงข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นจริง มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน สร้างตราสินค้าท่ีโดเด่น
และจําง่าย เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลักท่ีผู้ประกอบการนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
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แข่งขัน เป็นการแสดงตัวหรือตราสินค้า (Brand) ต่อผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามท่ีจะจูง
ใจผู้ท่ีไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากท่ีจะทดลองใช้ เป็นครั้งแรกอีกด้วย ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่งผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็
จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น จนกระท่ังปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า บรรจุภัณฑ์มี
ความสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างจะขาดเสียซึ่งส่ิงหนึ่งใดไม่ได้ สอดคล้องกับ ชมัยพร 
วิเศษมงคล (2559) กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามโครงสร้างของสังคม ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีเข้มข้นในการผลิตสินค้าและบริการ 
ดังนั้นกลยุทธ์และแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาด จึงมักถูกนํามาใช้เพื่อนําไปสู่ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งการสร้างตราสินค้า (Branding) เป็นอีกกลยุทธ์ท่ีจะสามารถนําพากิจการไปสู่ความสําเร็จ
ได้ ด้วยความเช่ือท่ีว่า หากกิจการใดครอบครองตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียงติดตลาด เป็นท่ีรู้จักภักดีของ
ผู้บริโภคแล้ว โอกาสท่ีนํามาซึ่งความสําเร็จมากขึ้นด้วย และศิริกุล เลากัยกุล (2559) กล่าวว่า การ
สร้างตราสินค้า ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบโลโก้เพียงอย่างเดียว การใส่เรื่องราว (Story) เข้าไปด้วย
นั้นจะทําให้ตราสินค้าง่ายต่อการจดจํามากกว่า และยังก่อให้เกิดความประทับใจในใจผู้บริโภค ดังนั้น
หน้าท่ีหลักของผู้ประกอบการและนักการตลาด คือ การสร้างความจดจําหรือสร้างช่ือเสียงให้กั บ
องค์กร อย่างไรก็ตาม การท่ีจะทําให้โลโก้ของเรามีเรื่องราวได้ ต้องลุกขึ้นมาทําการศึกษาวางแผน และ
วางกลยุทธ์ก่อน โลโก้จะเป็นปลายทางสุดท้ายท่ีทํา เพราะฉะนั้นศาสตร์ของเรื่องการสร้างตราสินค้าได้
เปล่ียนจากการออกแบบเจาะจงเฉพาะโลโก้ มาเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องราว ดังนั้นการสร้างตรา
สินค้าจึงนับว่าเป็นเรื่องของการสร้างกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น 

ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = Potential of social network) ผู้เช่ียวชาญให้
ความสําคัญเรื่องการเปิดรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก เนื่องจากการ
ประกอบกิจการของทางกลุ่มจําเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการพึ่งพิงกันความสัมพันธ์ทางสังคมหรือ
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม มีหน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อย่างเต็ม
ความสามารถ ช่วยเรื่องต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ คําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือด้าน
สภาพคล่อง ทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับให้ ต่อยอดการดําเนินการไปจนสําเร็จ 
สอดคล้องกับอาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (2554) ศึกษาเรื่องความสามารถในการนําทุน
ทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เครือข่าย
ทางสังคม เป็นทุนทางสังคมท่ีถือว่าโดดเด่นท่ีสุดของชุมชน เนื่องจากในการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้าน
บางไพรมีกลุ่มและเครือข่ายทางสังคมจํานวนมากท่ีมีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย ทําให้
มีหน่วยงานและผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงานจํานวนมาก มีศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมุทรสงครามท่ีสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กรอีก 14 กลุ่ม 
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กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) ผู้เช่ียวชาญให้ความสําคัญ
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจชุมชน  การพัฒนาความรู้ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน เนื่องจาก ปัจจุบันสังคม
เปล่ียนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมท่ีมุ่งหวังผลิตส่ิงต่างๆ เพื่อส่งออกไปขายนอกประเทศ การผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมผลิตเพื่อเล้ียงตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ แบบด้ังเดิม ก็เปล่ียนมา
เป็นการผลิตเป็นจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าทันสมัยเข้ามาช่วย มีการลงทุนและการใช้
ท่ีดินอย่างกว้างขวาง ประกอบกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทําให้
ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาความรู้ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับ.ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช (2554) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ อําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยได้รับคําแนะนําจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นหน่วยงานหนุนเสริม ผลักดันและสร้างองค์
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่า การเรียนรู้ทําให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ของชุมชน เพราะการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เป็นการร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างคนในชุมชนในลักษณะของการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นองค์
ความรู้ท่ีแท้จริงของชุมชน ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

ขั้นตอนที่ 2 ผลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. การจัดอบรมหัวข้อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD 
Integrated Model) หัวข้อในการบรรยาย แบ่งออกเป็น 3.ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน และปัจจัย
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ (เศรษฐกิจสร้างสรรค์) จากการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
Pretest & Posttest ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 24 คน มีผลการทดสอบ
แบบสอบถามหลังการอบรม (Posttest) สูงกว่า การทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) เนื่องจากการ
จัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ และได้รับคําแนะนําจากวิทยากรเพิ่มมากขึ้น ทําให้
สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ สอดคล้องกับ ไพโรจน์ 
คะเชนทร์ (2559) กล่าวว่า การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ช่วยให้บุคคลเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอย่างเป็นระบบ ให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี สามารถนําความรู้มาพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. ผลการประเมินเกี่ยวกับการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก วิทยากรมีความรู้ 
ความสามารถในการแนะนํา เนื่องจาก วิทยากรมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง ทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจง่าย และสามารถให้คําแนะนํากับผู้เข้าร่วมอบรม 
จนสามารถมีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ สอดคล้องกับ มนันยา นัทสารและคณะ 
(2556) ศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับปลาร้า ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปลาร้า บ้านหนองล่าม อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การประเมินการ
อมรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้
ในการพัฒนาอาชีพ ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจําวัน 

ขั้นตอนที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
หลังจากท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มจะร่วมกันระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีผู้เช่ียวชาญทางด้านนั้นๆ คอยให้คําแนะนํา และสนับสนุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ แล้วนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนําวัตถุดิบท่ีมีอยู่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านเรื่องเล่า/ตํานานของผลิตภัณฑ์ ใช้การบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์
ท่ีมีต่อร่างกาย สอดคล้องกับ บุญอุ้ม วงศ์บุตร (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP 
ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
มีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่
ตลาด โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ 
สอดคล้องกับศักยภาพและวิถีชีวิต เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ และเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีถูกจุด คือ 
ลดปัญหาการผลิตสินค้าท่ีซ้ํากัน หรือลอกเลียนแบบกัน 

1..กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 
จากการร่วมสนทนากลุ่มพบว่า ทางกลุ่มมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากกล้วยหอมสุก 
และนําแปูงไรซ์เบอร์รี่มาเป็นส่วนผสมหลักในการแปรรูป ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย มีประโยชน์จากกล้วยและข้าวไรซ์เบอร์รี่ เหมาะแก่คนรัก
สุขภาพ อีกท้ังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายวัตถุดิบท่ีผลิตไม่ทันจากการแปรรูปกล้วยหอมอบ
เนยให้เกิดประโยชน์ และนําข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นวัตถุดิบของชุมชนในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดผลิตภัณฑ์จะต้องมีลักษณะท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกล้วย เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 
และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบซอง และแบบกล่อง เพื่อง่ายต่อการวางจําหน่ายและ
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ภาพลักษณ์ท่ีดีของผลิตภัณฑ์ โดยการนําเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ์  และบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  
ในช่ือว่า เค้กเพลินบานาน่า สอดคล้องกับ จันทร์ธร เลิศมงคล (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มีความเห็น
เกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเน้นเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย แตกต่างจากคู่แข่ง และให้เกิด
ความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า  

2..กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เนื่องจากทางกลุ่มเล็งเห็นว่า 
ปัจจุบันนี้กระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคแตกต่างจากในอดีตมาก ไม่ใช่เฉพาะการดูแล
โดยการรักษาโรค หรือการให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังหันมาให้ความสนใจเรื่องการปูองกันและ
ดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บปุวย โดยการรับประทานอาหารท่ีเน้นเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะ จึงมีแนวคิดท่ี
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบท่ีเหลือใช้ มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนําก้าน
เห็ด 3 อย่างมาแปรรูป ได้แก่ เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี ให้เป็นข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่าง โดยเริ่มจากการเพาะเห็ดในชุมชนด้วยการดูแลเอาใส่ใจ และด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ
ของเห็ดท่ีมีอยู่มากมาย จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง และทําบรรจุภัณฑ์แบบซอง 
เนื่องจากลดต้นทุนด้านเครื่องจักร แต่จะเน้นความสวยของบรรจุภัณฑ์ บ่งบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์
ท่ีอยู่ในซอง ผ่านรูปแสดงเหมือนจริง และมีการบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังสร้างสโลแกน
ให้ผู้บริโภคจดจําได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตราสินค้าว่า ใช่เลย และสโลแกน คือ กรอบ อร่อย ใช่เลย เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้  สอดคล้องกับ
กนิษฐา หมู่งูเหลือม (2551) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารสุขภาพ กล่าว
ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบันปรับมุมมองใหม่ว่าการดูแลสุขภาพเป็นการลดความเส่ียง หรือช่วย
ปูองกันการเกิดโรคได้มากกว่า เพราะการดูแลสุขภาพมิใช่เพียงแค่การไม่เป็นโรค แต่คือการทําให้
สุขภาพกายดี และสุขภาพใจสมบูรณ์ ด้วยการออกกําลังกาย งดเหล้าบุหรี่ มีเวลาพักผ่อน รวมท้ังการ
กินอาหารที่ดี และเมื่อผู้บริโภคใส่ใจเรื่องอาหารมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพขยายตัว 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)  
หลังจากกลุ่มเปูาหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 แห่งประกอบด้วย ประธาน

กลุ่ม ผู้นําชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ผู้วิจัยได้
เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อแสวงหาแนวคิดความต้องการในการพัฒนาจัดหาวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน .(On.the.Job 
Training) ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) จํานวนกลุ่มละ 1 ช้ินงานผู้วิจัยทํา
การสังเกตในขณะร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย เพื่อทําการเก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การสนนากลุ่ม การมีส่วนร่วม รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ภาพรวมการดําเนินงาน 

การสนนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ร่วมสนทนาในเวทีสนทนากลุ่มย่อย ต่างให้ความ
สนใจช่วยกันคิดถกประเด็นในมุมมองต่างๆ บรรยากาศเวทีสนทนาทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ ประเด็น 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ทําให้เห็นมุมมองท่ีหลากหลายแต่ละคนพยายามหาข้อมูล ศึกษาดู
ความต้องการตลาด ผู้นํา และสมาชิกบางท่านได้สรรหาผลิตภัณฑ์ท่ีตนเองไปดูงานสถานท่ีต่างๆมาใช้
ในการนําเสนอให้เพื่อนสมาชิก ทางกลุ่มร่วมสรุปว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้อจํากัดด้านการ
ลงทุน และวัตถุดิบท่ีเหลือใช้ (ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ) เมื่อทุกท่านได้ตกผลึกในความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แล้ว การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) โดย
ผู้เช่ียวชาญ สมาชิกผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจในการซักถาม และต่างพูดคุยความประทับใจในการ
ทํางานร่วมกัน สอดคล้องกับ ฉลาด จันทรสมบัติ (2559) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม ทําให้ทราบถึง
ประเด็นท่ีต้องการศึกษา เป็นการสนทนาท่ีชักจูงให้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องเกรงใจ 
แนวทางในการสนทนาให้ได้กว้างขวางลึกซึ้ง และละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้และต้องสร้างบรรยากาศ
ท่ีเป็นกันเองด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลในลักษณะท่ีมีเนื้อหาสาระหรือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันถ่วงที 

การมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า เนื่องจากทุกคนมีความสนใจในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน ทําให้เห็นความร่วมมือ ความ
กระตือรือร้น การสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของทางกลุ่ม พร้อมเพรียงกันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) โดยผู้เช่ียวชาญ มี
ความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน จนช้ินงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของ
กลุ่มตนเองสําเร็จ สอดคล้องกับ อับดุลคอเล็ด เจะแต (2551) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การระดมกลุ่มเพื่อจัดเวทีประชาคมในชุมชน เพื่อ
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หารือถึงการดําเนินงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามท่ีต้องการ และสามารถแก้ปัญหาท่ี
ชุมชนกําลังเผชิญอยู่ไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ร่วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ทําให้เห็น
ประเด็นท่ีต้องการพัฒนา เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของชุมชน 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า 1).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) เค้กกล้วยหอมทองผสมข้าว
ไรซ์เบอรี่ สอดใส้คัสตาร์ดรสกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดค้นของสมาชิกทุก
คนผสมผสานจุดเด่นท่ีกําลังเป็นท่ีน่าสนใจ คุณประโยชน์ครบถ้วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ตราสินค้า แบรนด์เพลิน มีการต้ังราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ีจัด
จําหน่ายทางกลุ่มเห็นสมควรว่าจะเป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่ และงานแสดงสินค้าต่างๆ หรือจําหน่าย
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นท่ีทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ 2) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ข้าวเกรียบเห็ด 3.อย่างเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิดค้นของสมาชิกทุกคน มีการนําวัตถุดิบท่ีไม่สามารถใช้ได้
แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบซึ่งเป็นท่ียอมรับของทุกคน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับวัตถุดิบท่ีไม่มีประโยชน์แล้ว มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์กําหนดขนาด และราคาร่วมกัน ตรา
สินค้า แบรนด์ใช่เลย ซึ่งเห็นว่าการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์นี้ออกมา เป็นส่ิงท่ีสมาชิกทุกคน ต่างบอก
ว่า ใช่เลย สถานท่ีจัดจําหน่ายทางกลุ่มเห็นสมควรว่าจะเป็นร้านกาแฟ เบเกอรี่ และงานแสดงสินค้า
ต่างๆ หรือจําหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ เหมาะเป็นของฝากของทานเล่นท่ีทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึง
ได้สอดคล้องกับ ศศิพร ต่ายคํา และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การลดต้นทุน
การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เป็นวิธีท่ีนิยมนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ 
ชุมชนท่ัวประเทศ ทําให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการนําเศษกล้วยท่ีแตกหักม าสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ผลิตเป็นข้าวตังหน้ากล้วยรสต้มยํา ปูาต๋ิม สร้างผลกําไรประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 
รวมท้ังการพัฒนากระดาษฟางข้าวและส่ิงประดิษฐ์จากกระดาษฟางข้าวของกลุ่มอารักษ์เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือท้ิงมาผลิตเป็นกระดาษฟางข้าวท่ีให้ผลกําไรร้อยละ 40 ต่อแผ่น และเมื่อผลิต
เป็นส่ิงประดิษฐ์ก็ยิ่งทําให้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น ประมาณร้อยละ 60-200 นับได้ว่าเป็นการนําวัตถุดิบท่ี
เหลือมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ภาพรวมการดําเนินงานผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทางกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นการทดลองใช้รูปแบบ 
“Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” 
ท่ีเป็นกระบวนการท่ีชัดเจนและได้ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สอดคล้องกับ อิราวัฒน์ ชม
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ระกา และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการเช่ือมโยงเครือข่าย
อยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่ขยายวงกว้างมากนัก หลังจากมีการศึกษาวิจัยพบว่าเครือข่ายการตลาด ได้ขยาย
วงกว้างขึ้น โดยได้มีการนําองค์ความรู้ด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเครือข่าย การตลาด
ทําให้เกิดการพัฒนาจากเดิม ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านการตลาด ระบบการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร
การตลาด การประสานความร่วมมือระหว่างกัน และกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีมากขึ้นโดยการอาศัย
เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การปรึกษาหารือระหว่างกันและร่วมกับองค์กร เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของเครือข่าย ซึ่งผลการดําเนินงานดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มและเครือข่ายได้รับการพัฒนา
เกือบทุกด้าน ยอดขายสูงขึ้นและมีกําไรมากขึ้นกว่าการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

ตอนที่ 3 ผลการวิจัย (Research: R2) ผลการน าไปใช้ (Implementation: I) 
1. ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) 

จากการศึกษาการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ได้แก่ เค้กเพลินบานาน่า และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมี
แนวโน้มในการตัดสินซื้ออยู่ระดับมาก และผลิตภัณฑ์สามารถเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจาก 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น มีการนําเล่า
เรื่องเล่า เรื่องราวในอดีต และคุณสมบัติ สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ แสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัด สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 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 
และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย สอดคล้องกับ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (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 อาหารว่างท่ีเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
เพิ่มมากขึ้น 
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การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้ จักเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วย แต่ไม่เคยรับประทาน เนื่องจากเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานใน
ประเทศไทย ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นข่าวแต่ยังไม่ได้ลองกัน .2).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักข้าวเกรียบเห็ด.3.อย่าง แต่ไม่เคย
รับประทาน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปมากนัก ไม่มีวาง
จําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทาน สอดคล้อง
กับ นรินทร์ พันธุ์ครู (2559) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ต้องมีเหตุผลในการเลือกซื้อ         
1) ค่านิยม บางคนนิยมซื้อสินค้าราคาถูกในขณะท่ีบางคนนิยมซื้อสินค้าราคาแพง ผู้ท่ีนิยมซื้อสินค้า
ราคาแพงมักคิดว่าสินค้าราคาแพงคุณภาพดี นอกเหนือจากนั้นบางคนยังมีความรู้สึ กภูมิใจท่ีได้ใช้
สินค้าราคาแพง บางคนต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ท่ีมีฐานทางเศรษฐกิจดี  2) บุคลิกเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคลกับการเลือกซื้อสินค้าบางชนิด เช่น รองเท้า บางคนมีขนาดเท้าหรือลักษณะของเท้าท่ี
หาซื้อรองเท้ายาก เมื่อพบรองเท้าท่ีสวมใส่พอดีแม้ราคาค่อนข้างแพงก็ตัดสินใจซื้อ 3) สภาพของ
ครอบครัว บางครอบครัวใช้ของแพงเป็นประจํา สมาชิกในครอบครัวก็จะติดนิสัยการใช้ของแพง           
4) วัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า วัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพราะ เป็นสินค้าไม่มียี่ห้อ ไม่มีราคา จึงไม่เลือกซื้อ 5) ฐานะทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันเศรษฐกิจเริ่มมี
ปัญหา ส่งผลให้ประชาชนไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย ซื้อแต่ของท่ีจําเป็นเท่านั้น  

การศึกษาระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด  
1).กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องรสชาติของเค้กเพลินบา

นาน่าเป็นหลัก เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กมีวางจําหน่ายมากมาย และหลากหลายรูปแบบ ส่ิงท่ีทําให้
สร้างความแตกต่างได้คือรูปลักษณ์ รองลงมาคือ รสชาติ รสชาติก็มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ ถ้า
หากได้ลองรับประทาน และอร่อยก็จะเกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้น และเกิดการซื้อซ้ําในครั้งต่อไป ทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ติดตลาดได้รวดเร็วขึ้น เพราะ สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญทางด้านรสชาติของเบเกอรี่มากท่ีสุด 

ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เค้กเพลินบานาน่า ปริมาณสุทธิ 
30 กรัม ควรจําหน่ายในราคา 15 - 18 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจาก การสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ทําให้สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบราคากับ
คุณประโยชน์แล้วมีความเหมาะสมกัน สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
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และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพราะความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ความสะดวก และคู่แข่งขัน 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรวางจําหน่าย
ท่ีร้านกาแฟ/ขนมมากท่ีสุด เนื่องจาก เค้กเพลินบานาน่าเป็นอาหารว่าง เหมาะสําหรับทานเล่น 
รับประทานคู่กับกาแฟ ก็จะเข้ากันพอดี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้เค้กเพลินบานาน่าขาย
ในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามท่ีสาธารณะ เนื่องจาก เค้กเพลินบานาน่าสามารถรับประทานเล่น เป็น
ของว่าง หรือรับประทานคู่กับชา กาแฟ จึงเหมาะแก่การขายในร้านกาแฟ เพราะผู้บริโภคในปัจจุบัน
จะรับประทานกาแฟควบคู่กับเค้ก สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากสถานท่ีจําหน่ายใกล้
ท่ีทํางาน ท่ีพัก ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ การจัดวางผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ดึงดูด มีผลิตภัณฑ์
วางขายตลอดเวลา 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่าควรจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เนื่องจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะนําผลิตภัณฑ์วางขายตามการออกบูธ
ต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาส้ัน ถ้าทําโปรโมช่ันระยะยาว อาจจะไม่คุ้มต่อการลงทุนมากนัก การ
ส่งเสริมการขาย เป็นกิจกรรมระยะส้ันท่ีใช้ส่งเสริมการขาย เป็นการขายโดยใช้พนักงาน กระตุ้นความ
สนใจโดยการทดลองชิม หรือการจัดโปรโมช่ันลด แลก แจกแถม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องการให้ส่วนลด และมีสินค้าให้ทดลองชิม มีของแถมและ
การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เค้กเพลินบานาน่าใช้รูปแบบการนําเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ตํานาน ทําให้มีความน่าสนใจ เนื่องจากการเพิ่มเรื่องราวดีๆของผลิตภัณฑ์เข้าไป ก็จะ
สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดได้ นอกจากนี้การเล่า
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ยังมีประโยชน์ท่ีจะทําให้ลูกค้าสามารถจดจําผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นจากเรื่องราว
ต่างๆ เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เราก็จะจําเรื่องราวต่างๆท่ีสัมพันธ์กันได้ง่ายกว่าอยู่แล้วการใช้
สโลแกนอร่อยอย่าง เพลิน เพลินในการโฆษณา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความน่าสนใจมากขึ้น 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค จึงต้องมีการ
สร้างการจดจําก่อน เพื่อประโยชน์ในการทําการตลาดมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์ 
(2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้องจากสโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อสินค้า :.กรณีศึกษาประชากรในตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า คือทําให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ช่วยในการจูงใจ ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้น ช่วยในการจดจําสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นทําให้เกิดความแตกต่างกันแต่ละยี่ห้อ และช่วย
กระตุ้นทําให้เกิดการอยากรู้อยากลอง และถ้าเค้กเพลินบานาน่ามีการบรรยายสรรพคุณของ
คุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความน่าสนใจเนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับตัวเองมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่าง ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นให้
ประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหน การบรรยายสรรพคุณ คุณประโยชน์ลงไป สามารถทําให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ รัฐวิทย์ ทองภักดี (2559) กล่าวว่า การบอกเล่าสรรพคุณของ
สินค้าบางครั้งก็ไม่จําเป็นท่ีเป็นเรื่องท่ีฟังดูเวอร์ๆหรืออาจจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ ก็ได้ แต่มีประโยชน์
สําหรับลูกค้า เช่น ร้านอาหารหลายๆ ร้านจะมีการบอกถึงสรรพคุณของอาหารหรือเครื่องด่ืมในเมนูว่า
มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นไรบ้าง เช่น น้ําเก็กฮวย มีประโยชน์คือ แก้ร้อนใน แก้ปวดท้อง ช่วยระบาย 
อีกท้ังยังช่วยปูองกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดตีบ และโรคหัวใจได้เพียงเท่านี้ก็เป็นการทําให้
ลูกค้าได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ของอาหาร รวมถึงยินดีจ่ายในราคาท่ีแพงกว่าอีกด้วย   

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสําคัญเรื่องรสชาติของข้าวเกรียบเห็ด .3.อย่างเป็นหลัก 

เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องรสชาติผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อได้ ก็ต้องมีการทดลองชิม 
ถ้าไม่อร่อยผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อ แต่ถ้ารสชาติอร่อย ผู้บริโภคก็จะติดสินใจซื้อ และเกิดการบอกกันปาก
ต่อปาก สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญทางด้านรสชาติของเบเกอรี่มากท่ีสุด 

ด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ปริมาณสุทธิ 
40 กรัม ควรจําหน่ายในราคา 31 - 40 บาท เป็นราคาท่ีเหมาะสมเนื่องจากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 
3 อย่าง สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทําให้การตัดสินใจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา แต่
ขึ้นอยู่กับคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเพราะความเหมาะสม
ของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ความสะดวก และคู่แข่งขัน  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรวางจําหน่าย
ท่ีร้านสะดวกซื้อ 7-11 เนื่องจาก ข้าวเกรียบเห็ดเป็นของทานเล่น สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา 
ทําให้การที่วางจําหน่ายท่ีร้านสะดวกซื้อ 7-11 ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ตลอดเวลา และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นควรให้ข้าวเกรียบเห็ด 3.อย่างขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามท่ีสาธารณะ เนื่องจาก 



346 
 

ผลิตภัณฑ์เป็นขนมท่ีสามารถทานเล่นได้ตลอดเวลา จึงเหมาะกับการขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ 
สอดคล้องกับ สุภมาส ศรีวิบูลย์ (2552) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจากสถานท่ีจําหน่ายใกล้ท่ีทํางาน ท่ีพัก ห้างสรรพสินค้า และ
ร้านสะดวกซื้อ การจัดวางผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ดึงดูด มีผลิตภัณฑ์วางขายตลอดเวลา 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าควรจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการขาย เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ และช่ือเสียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
มากนัก จึงทําให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะส้ันก่อน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด 
แลก แจก แถม เพื่อให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการทดลองชิม เพื่อสร้างการ
ตัดสินใจซื้อมากขึ้น สอดคล้องกับ อัมรา เจริญทรัพย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่องการให้ส่วนลด และมีสินค้าให้
ทดลองชิม มีของแถมและการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ข้าวเกรียบเห็ด 3.อย่างใช้รูปแบบการนําเสนอผ่าน
การเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ตํานาน ทําให้มีความน่าสนใจ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งขันจํานวน
มาก จึงต้องสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การเล่าเรื่องต่างๆควบคู่กับการขายสินค้า ก็จะสามารถทําให้เกิดการ
เรียนรู้ สร้างการจดจํา และกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากทดลองใช้สินค้ามากขึ้น  การใช้สโลแกน
กรอบ อร่อย ใช่เลยในการโฆษณา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ามีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก ตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นรู้จัก จึงควรสร้างสโลแกนเป็นกลยุทธ์ในการนําเสนอสินค้า เพื่อสร้าง
ข้อมูล สร้างการจดจําใหม่ๆให้ผู้บริโภครับรู้ได้ง่ายข้ึน เพราะผู้บริโภคยังไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์อยู่ใน
ใจ สอดคล้องกับ ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้อง
จากสโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า: กรณีศึกษาประชากรในตําบลมหาชัย 
อําเภอเอง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สโลแกน
โฆษณาเครื่องด่ืมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า คือ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ช่วยในการจูงใจ 
ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ช่วยในการจดจําสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นทําให้เกิดความ
แตกต่างกันแต่ละยี่ห้อ และช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการอยากรู้อยากลอง และถ้าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
มีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความน่าสนใจเนื่องจาก 
ปัจจุบัน สุขภาพ เป็นเรื่องสําคัญมาก จากสุขภาพท่ีดี ย่อมนํามาซึ่งชีวิตท่ียืนยาวและความสุขสงบใน
สังคม ดังนั้น ผู้บริโภคจึงให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยสอดคล้องกับ     
สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2553) กล่าวว่า การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้ข่าวสาร
ข้อมูล  ส่วนประสมหรือส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณ และ
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วิธีการใช้ อย่างถูกต้องอย่างไรบ้าง ท้ังนี้ โดยการอาศัย การออกแบบการจัดวาง  (layout) 
ภาพประกอบข้อความส้ันๆ (slogan).ข้อมูลรายละเอียด ตลอดจนตรารับรอง คุณภาพและอื่นๆ ให้
สามารถเรียกร้องความสนใจ จากผู้บริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือก
ซื้อ การออกแบบกราฟิกเพื่อแสดงบทบาทในหน้าท่ีนี้จึงเปรียบจึงเปรียบเสมือน การสร้างบรรจุภัณฑ์
ให้เปน็พนักงานขายเงียบท่ีทําหน้าท่ีโฆษณา ประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุดซื้อนั้นเอง 

การทดสอบสมมติฐาน 
1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด

นครปฐม 
สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า

แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก

เพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก การตัดสินใจซื้อในปัจจุบัน 
ท้ังเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ และมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เป็นส่ิงจูงใจในลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับ มาลิณี ฤาชุตกุ ล 
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า
แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ปัจจุบันค่านิยมในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมผู้บริโภคส่วนใหญ่ ท่ีสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจะมีอายุค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความหลากหลายมากขึ้น และเค้ก
เพลินบานาน่าสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ทําให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับ ตลอดจนการท่ี
ผู้บริโภคมีความสามารถในการรับรู้และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนง่ายยิ่งขึ้น 

สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบา
นาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ระดับการศึกษาเป็น
เพียงวุฒิทางการศึกษาของผู้บริโภคแต่ละบุคคลเท่านั้น อีกท้ังผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม จึงทําให้แต่ละระดับการศึกษาไม่มีผลต่อปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า 

สมมติฐานท่ี 4 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบา
นาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก เค้กเพลินบานาน่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาไม่แพง สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม 

สมมติฐานท่ี 5 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่ า
แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้ก
เพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก เค้กเพลินบานาน่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถรับประทานได้ทุกกลุ่มบริโภค ไม่ว่าผู้บริโภคจะทําอาชีพอะไรก็สามารถ
รับประทานได้ เป็นของทานเล่น คู่กับกาแฟ 

สมมติฐานท่ี 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักเค้กสอดไส้
คัสตาร์ดรสกล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย เป็นขนมทานเล่น แม้ว่าผู้บริโภคไม่รู้จัก 
ก็สามารถลองหาซื้อเค้กเพลินบานาน่ามารับประทานได้ 

สมมติฐานท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรส
กล้วยที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานเค้ก
สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่ าแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผู้ท่ีเคยรับประทานเค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย ผู้บริโภคบาง
คนอาจจะไม่ชอบในรสชาติ หรือกล่ินของผลิตภัณฑ์ ทําให้ไม่เกิดการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า  

สมมติฐานท่ี 8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้ก
เพลินบานาน่าจะเป็นท่ียอมรับ และตัดสินใจซื้อได้นั้น ต้องมีรูปลักษณ์ท่ีมองจากภายนอกแล้วดูน่า
รับประทาน และผู้บริโภคจะให้ความสนใจในเรื่องกล่ิน และรสชาติของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ 
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บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 
และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก การตั้งราคาเป็นส่ิงสําคัญ คู่แข่งขันมีท้ังทางตรงและทางอ้อม ผู้บริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อในส่ิงท่ีคิดว่าคุ้มค่าท่ีสุด ฉะนั้น จะต้องต้ังราคาให้เหมาะสมกับขนาด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ทัศนา หงส์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 10 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
เนื่องจาก การตั้งราคามีผลโดยตรงกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะมองท่ีราคา
เป็นอันแรกแรก ว่ามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากต้ังราคาตํ่าไม่ได้ ควรเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงประโยชน์และความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ทัศนา 
หงส์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานท่ี 11 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ในการหาซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตาม ส่ิงสําคัญท่ีผู้บริโภคคํานึงถึงคือ ความ
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สะดวกในการหาซื้อ การเดินทาง และสถานท่ีในการจอดรถ ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า
สามารถเข้าถึงความสะดวกนี้ได้ จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 12 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่าสามารถวาง
จําหน่ายตามสถานท่ีสาธารณะ เช่น ร้านกาแฟ ร้านขนม ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นอีกตัวเลือกท่ีทําให้
ผู้บริโภคได้ลองรับประทาน 

สมมติฐานท่ี 13 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ ต้องมีการส่งเสริมการตลาดทุกช่องทาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค 

สมมติฐานท่ี 14 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนําเสนอเรื่องราว
ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นําเสนอเรื่องราวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับรับประทานเป็น
ของว่าง ผู้บริโภคไม่ค่อยสนใจในเรื่องราวเท่าไหร่นัก เพราะทานแล้วก็หมดไป 

สมมติฐานท่ี 15 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้
สโลแกนในการโฆษณาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าไม่แตกต่างกัน ซึ่ง ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรใช้การ
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ส่งเสริมการตลาดท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อโดยเร็ว เช่น การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
การลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

สมมติฐานท่ี 16 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเค้กเพลินบานาน่าแตกต่างกันซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เวลาจะ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ต้องดูท่ีสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้นก่อน จึงจะตัดสินใจซื้อ สอดคล้อง
กับ สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2553) กล่าวว่า การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้
ข่าวสารข้อมูล  ส่วนประสมหรือส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณ
และวิธีการใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่าย และเป็นประชาสัมพันธ์แทนคน ณ บริเวณจุด
ซื้อนั้นเอง 

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
สมมติฐานท่ี 17 เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง

แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าว

เกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก การตัดสินใจซื้อใน
ปัจจุบัน ท้ังเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ และมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เป็นส่ิงจูงใจในลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับ มาลิณี ฤาชุตกุล 
(2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 18 อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็น
ขนม ของทานเล่น มีรสชาติเผ็ดของพริกไทย ซึ่งเด็กอาจจะรับประทานไม่ได้  ผู้บริโภคกลุ่มเด็กก็จะ
ไม่ตัสินใจซื้อ สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมซื้อ
สินค้าของนักท่องเท่ียวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี 
ผลการวิจัยพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของนักท่องเท่ียวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง 
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สมมติฐานท่ี 19 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบ

เห็ด 3 อย่างแตกตา่งกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ระดับการศึกษา
เป็นเพียงวุฒิทางการศึกษาของผู้บริโภคแต่ละบุคคลเท่านั้น อีกท้ังผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม จึงทําให้แต่ละระดับการศึกษาไม่มีผล ต่อ
ปัจจัยการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

สมมติฐานท่ี 20 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ข้าวเกรียบเห็ด 
3 อย่าง มีราคาไม่แพง เหมาะสําหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย 

สมมติฐานท่ี 21 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนเริ่มเป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการก็ผลิตสินค้าท่ีมีความหลากหลายในชนิดและประเภท สามารถ
เข้าถึงคนทุกกลุ่มอาชีพ เป็นผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 22 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรู้จักข้าวเกรียบ
เห็ด 3 อย่างท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ เป็นท่ีรู้จัก และมีวางจําหน่ายอยู่ท่ัวไป ผู้บริโภต
สามารถเลือกรับประทานได้ ถ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการทําการส่งเสริมทางการตลาดดี ผู้บริโภคก็
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ 

สมมติฐานท่ี 23 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าวเกรียบเห็ด 3 
อย่างท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการรับประทานข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จุดเด่น
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ของผลิตภัณฑ์คือรสชาติ ถ้าผู้บริโภคได้ทดลองชิม หรือลองรับประทาน ก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบเห็ด 3 อย่าง 

สมมติฐานท่ี 24 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก การท่ี
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง จะขายได้ และเป็นท่ียอมรับได้นั้น นอกจากจะมีคุณภาพแล้ว ยัง
ต้องสร้างความแตกต่างและความน่าเช่ือถือ เช่น ตรายี่ห้อสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ จะเป็นตัวสร้างมาตรฐานและแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียวต่างชา ติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 25 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของราคาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักคํานึงถึงเรื่องราคา
เป็นลําดับแรก มีความคุ้มค่า คุณภาพของสินค้า และเหมาะสม ทําให้ผู้ประกอบการต้องต้ังราคาให้
เหมาะสม เพื่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง สอดคล้องกับ ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์การเลือกซื้ อสินค้า 
OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05   

สมมติฐานท่ี 26 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ เนื่องจาก การตั้งราคา ควรต้ังในราคาท่ีเหมาะสม ไม่สูงหรือไม่ตํ่าเกินไป เพื่อไม่สร้างความเล่ือมลํ้า
ทางด้านราคา อันจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง สอดคล้องกับ 
ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
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OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผลต่อพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญ
ท่ี 0.05   

สมมติฐานท่ี 27 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ปัจจุบันการขายสินค้าก็มีหลายรูปแบบ ร้านค้าท่ัวไป หรือขายผ่าน
อินเตอร์เน็ต ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีผู้บริโภคต้องการ ทําให้
ผู้ประกอบการต้องเลือกท่ีวางจําหน่ายให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 28 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของช่องทาง
การจัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็นขนม
สําหรับทานเล่น สามารถรับประทานได้ตลอดเวลา การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นส่ิงท่ีสําคัญ 
ควรเลือกสถานท่ีท่ีหาซื้อได้สะดวก หาซื้อได้ง่าย สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 29 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความเหมาะสมของการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านความ
เหมาะสมของการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง เป็น
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างการส่งเสริมทางการตลาด เช่น 
การส่งเสริมการขาย โดยการลด  แลก แจก แถม การตลาดทางตรง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์
เพิ่มมากขึ้น และเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ บุษบา วงษา (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นําเสนอสินค้าท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 30 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการนําเสนอเรื่องราว
ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรูปแบบการ
นําเสนอเรื่องราวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งขันจํานวนมาก จึงต้องสร้างความแตกต่างให้กับ
ผลิตภัณฑ์ การเล่าเรื่องต่างๆ ควบคู่กับการขายสินค้า ก็จะสามารถทําให้ เกิดการเรียนรู้ สร้างการ
จดจํา และกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากทดลองผลิตภัณฑ์มากขึ้น และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  

สมมติฐานท่ี 31 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้สโลแกนในการโฆษณา
ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการใช้
สโลแกนในการโฆษณาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นรู้จัก จึงควรสร้างสโลแกน
เป็นกลยุทธ์ในการนําเสนอสินค้า เพื่อสร้างข้อมูล สร้างการจดจําใหม่ๆให้ผู้บริโภครับรู้ได้ง่ายขึ้น 
เพราะผู้บริโภคยังไม่มีข้อมูลของผลิตภัณฑ์อยู่ในใจ สอดคล้องกับ ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์ (2554) ศึกษา
เรื่องการศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้องจากสโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
สินค้า: กรณีศึกษาประชากรในตําบลมหาชัย อําเภอเอง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สโลแกนโฆษณาเครื่องด่ืมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า คือทํา
ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ช่วยในการจูงใจ ทําให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ช่วยในการจดจําสินค้า
และผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นทําให้เกิดความแตกต่างกันแต่ละยี่ห้อ และช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการอยากรู้
อยากลอง 

สมมติฐานท่ี 32 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยายสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่างแตกต่างกัน  ซึ่ง
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เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เนื่องจาก ปัจจุบัน สุขภาพ เป็นเรื่องสําคัญมาก จากสุขภาพท่ีดี ย่อม
นํามาซึ่งชีวิตท่ียืนยาวและความสุขสงบในสังคม ดังนั้น ผู้บริโภคจึงให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ สุกฤตา หิรัณยชวลิต (2553) กล่าวว่า การแสดงสรรพคุณและ
วิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้ข่าวสารข้อมูล  ส่วนประสมหรือส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้ อย่างถูกต้องอย่างไรบ้าง สามารถเรียกร้องความสนใจ 
จากผู้บริโภคให้หยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

2. ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
การสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริโภค ช้ินงานๆละ 12 คน รวม

จํานวน 24 คน เพื่อเก็บข้อมูล การทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) กับ
กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเปูาหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) ของท้ัง 2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์เรื่องรสชาติ ถ้าได้ออกสู่ตลาด ผู้บริโภคก็จะให้การ
ต้อนรับ พร้อมท่ีจะทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี
ความเป็นเอกลักษณ์ในตัวผลิตภัณฑ์เอง มีการวางรูปแบบการเรื่องเล่า (Story) ภูมิปัญญา (Wisdom) 
และคุณค่าทางสารอาหารของผลิตภัณฑ์ ผ่านบรรจุภัณฑ์ท่ีออกแบบสวยงาม สะดุดตาของผู้บริโภค 
เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ และทดลองแล้ว พบว่า มีรสชาติอร่อย หอม กลมกล่อม เหมาะแก่การ
รับประทานคู่กับเครื่องด่ืม นอกจากจะมีคุณภาพแล้ว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสําคัญเรื่อง ตรา
ยี่ห้อสินค้า รวมถึงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้า การมีวันท่ีแสดงวันหมดอายุ ฯลฯ              
ซึ่งสําคัญเหล่านี้ เป็นตัวสร้างมาตรฐานและแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ และตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นๆ อีกท้ังยังส่งเสริมการสร้างช่ือเสียงและความจงรักภักดีต่อตราสินค้านั้นๆให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับ ทัศนา หงษ์มา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ราคา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับราคาท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กําหนดขึ้น เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก คุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับ
ราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักคํานึงถึงเรื่องราคาเป็นลําดับแรก ความคุ้มค่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
ความเหมาะสมกับเงินท่ีเสียไปหรือไม่ ฉะนั้น การต้ังราคาควรต้ังในราคาท่ีเหมาะสม ไม่สูงหรือไม่ตํ่า
เกินไป เพื่อไม่สร้างความเล่ือมลํ้าทางด้านราคา อันจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ



357 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับ นันทวัลย์ มิตรประทาน (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกายเพื่อปูองกันแสงแดดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบความเหมาะสมของราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวกาย เพื่อ
ปูองกันแสงแดด โดยดูเหตุผลการใช้ผลิตภัณฑ์ การได้รับข้อมูลข่าวสารว่าตรงกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ 
โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคล้องกับ
วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ท่ีมี
อิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรม
ส่งเสริมทางการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

ช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นควรว่า ควรวาง
จําหน่ายตามร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถรับประทานเป็นของว่าง 
หรือเสิร์ฟคู่กับกาแฟก็ได้ การท่ีวางจําหน่ายตามร้านกาแฟใหญ่ๆ หรือร้านสะดวกซื้อ 7-11 สามารถ
ทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการพกพา ไม่ว่าจะไป
ไหนก็รับประทานได้สะดวก เพียงแค่ซีกซองเท่านั้น ทําให้การวางขายตามร้านสะดวกซื้อ ทําให้
ผลิตภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นได้ สอดคล้องกับ วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

การส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นควรให้ทําการ
ส่งเสริมการขายโดยใช้การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยการลด แลก แจก แถม กระตุ้นให้
เกิดการตัดสินใจซื้อ และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยการใช้พนักงานขาย เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 กลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภคมาก
นัก จึงทําให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในระยะส้ันก่อน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การลด 
แลก แจก แถม และต้องอาศัยพนักงานขายให้การช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์ ทําให้ผู้บริโภครู้ถึงผลิตภัณฑ์ 
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ 
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ และสอดคล้องกับ พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามินชนิดเม็ด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีปัจจัยย่อยท่ีมีอิทธิพลในระดับมาก คือ 
เรื่องการลด แลก แจก แถม การแจกสินค้าให้ทดลอง และมีพนักงานให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

การยอมรับผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแนวโน้มการตัดสินใจ
ซื้อสูง ถ้าผลิตภัณฑ์ได้วางจําหน่ายแล้ว โอกาสท่ีจะติดตลาดนั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ รสชาติอร่อย  มีประโยชน์ สามารถ
รับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มีการผสมผสานระหว่าง
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รวมกัน เช่น เค้กเพลินบานาน่า ได้ประโยชน์จากกล้วย และข้าวไรซ์เบอรี่ 
ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ได้ประโยชน์จากเห็ดหอม เห็ดนางฟูาภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี ทําให้ผู้บริโภค
ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ส่งผลการตัดสินใจซื้อ และการยอมรับของผู้บริโภค สอดคล้องกับ กัญญา
รัตน์ ถนอมแสง (2551) กล่าวว่า การท่ีจะทําให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และเป็นท่ียอมรับ
ของคนท่ัวโลก ศิลปะของการประกอบอาหารไทยนั้นถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ คือ การปรุงอาหารท่ี
สามารถรักษาคุณภาพของอาหารให้มากท่ีสุดท้ังในเชิงคุณภาพของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ 
รวมท้ังมีการจัดเตรียมอาหารให้มีความกลมกลืนของรสชาติและมีกล่ินหอมชวนรับประทาน การ
ทําอาหารถือว่าเป็นการทําอาหารท่ีมีความพิถีพิถันในการเลือกสรรเครื่องปรุงท่ีใช้ในการปรุงอาหาร 
ท้ังยังมีสีสันและความประณีตในการประกอบอาหารและการจัดแต่ง ซึ่งแตกต่างจากอาหารประจํา
ชาติอื่น ดังนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยอย่างแท้จริง ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มีความ

เหมาะสมต่อการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจําหน่ายมากท่ีสุด โดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เช่ียวชาญมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

รูปแบบเค้กเพลินบานาน่าผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่ เลือกรูปแบบท่ี 4 จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากรูปแบบท่ี 4 เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวของกล้วยมากท่ีสุด 
สอดคล้องกับ วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2552) ศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี
ความสวยงามแตกต่างกันออกไปจากรูปแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้เป็นสินค้าเพื่อ
จําหน่ายท่ีมีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากความคิดจินตนาการ ล 
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รูปแบบซองเค้กเพลินบานาน่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบท่ี 3 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม บ่งบอกถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับณรงค์ศักด์ิ วดีศิริศักด์ิ (2555) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมของการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ําผลไม้ กล่าวว่า องค์ประกอบของบรรจุ
ภัณฑ์ มีการออกแบบสี รูปทรง ฉลาก และวัสดุของผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้บรรจุภัณฑ์ยังเป็นตัวท่ีเราสามารถ
ใส่ข้อมูลต่างๆ ท่ีจะต้องการส่ือสารไปยังผู้บริโภคอีกด้วย ส่วนมากการส่ือสารทางบรรจุภัณฑ์จะมีการ
ส่ือสารทางด้านคําพูดบนบรรจุภัณฑ์ สีสันท่ีส่ือออกไปถึงกลุ่มเปูาหมาย รูปทรงท่ีสามารถบ่งบอกถึง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ทําให้บรรจุภัณฑ์สามารถเป็นได้ท้ังวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
เพราะมีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและต้องผสมผสานกับความเป็นศิลปะในการออกแบบท่ีโดน
ใจผู้บริโภคอีกด้วย 

รูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบท่ี 2 โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม โดดเด่น มีความสมบูรณ์เนื้อหาบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีบอกเล่าเรื่องราว ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์มีความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 
สอดคล้องกับ ณรงค์ศักด์ิ วดีศิริศักด์ิ (2555) ศึกษาเรื่อง นวัตกรรมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ําผลไม้ กล่าวว่า องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ มีการ
ออกแบบสี รูปทรง ฉลาก และวัสดุของผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้บรรจุภัณฑ์ยังเป็นตัวท่ีเราสามารถใส่ข้อมูล
ต่างๆ ท่ีจะต้องการส่ือสารไปยังผู้บริโภคอีกด้วย ส่วนมากการส่ือสารทางบรรจุภัณฑ์จะมีการส่ือสาร
ทางด้านคําพูดบนบรรจุภัณฑ์ สีสันท่ีส่ือออกไปถึงกลุ่มเปูาหมาย รูปทรงท่ีสามารถบ่งบอกถึงรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผู้บริโภค ทําให้บรรจุภัณฑ์สามารถเป็นได้ท้ังวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ เพราะ
มีการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและต้องผสมผสานกับความเป็นศิลปะในการออกแบบท่ีโดนใจ
ผู้บริโภคอีกด้วย 

3.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ผู้เช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกรูปแบบ

ท่ี 4 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 เนื่องจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ ณรงค์ศักด์ิ วดีศิริศักด์ิ 
(2555) ศึกษา เรื่องนวัตกรรมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงสุนทรีย์: กรณีศึกษาบรรจุ
ภัณฑ์น้ําผลไม้ กล่าวว่า ส่ิงแรกท่ีผู้บริโภคเห็นก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกล่อง ถุง 
กระดาษ หรือหีบห่อ คือ รูปลักษณ์ภายนอกท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพราะฉะนั้ นการออกแบบให้
เหมาะสมกับสินค้าควบคู่กับการออกแบบท่ีสวยงาม จะช่วยเพิ่มความต้องการช้ือและความน่าเช่ือถือ
ให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน สะดุดตา และเพิ่มการตัดสินใจของผู้ซื้อได้ 
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4. ผลการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน 

20 ข้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 โดยผู้วิจัยให้ความเห็นว่า งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท้ัง 2 กลุ่ม สามารถนําความรู้ แนวคิดต่างๆ จากการอบรมเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้คน
ในชุมชนตระหนักอัตลักษณ์ของชุมชนมากขึ้น ให้ความสําคัญกับส่ิงท่ีมีอยู่ภายในชุมชนมากขึ้น 
สามารถนําวัตถุดิบท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด จากความร่วมมือร่วมใจ เสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็น และนํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มาใช้กับการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทําให้ เกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น และลดต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เนื่องจากใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ภายในชุมชน และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อีกท้ังผู้นําวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความสามารถใน
การขับเคล่ือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง และหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดู
งาน การเช่ือมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท้ังในและนอกจังหวัด ทําให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ 
ขยายตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น  พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว รงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สอดคล้องกับ กษมาพร พวง
ประยงค์ และนพพร จันทร์นําชู (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จ พัฒนากลุ่มไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการปรึกษาหารือ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินงาน ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก มีการจัดการเงินทุนท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่องานและ
หน้าท่ีของตน ปัจจัยผู้นําองค์กรมีความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน เอาใจใส่สมาชิกภายในกลุ่ม 
ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้อยู่เสมอ มีการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจัยการสนับสนุนจาก
ภายนอก หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดูงาน การ
เช่ือมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท้ังในและนอกจังหวัด ทําให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาด
และช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น และสอดคล้องกับ ณัฐรดา วงษ์นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มีส่วนประกอบหลัก 3 
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ส่วน ได้แก่ การจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 
ทําให้สามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ตอนที่.4 ผลการพัฒนา.(Development:.D2).ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน  
(Evaluation: E) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) แห่งละ 
10 คน ท่ีเป็นเนื้อหา ประเด็นต่างๆ การสังเกต กิจกรรมการจัดอบรม การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Community of Practices) การสนทนากลุ่มของกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
ฯ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในกลุ่มการศึกษาทดลอง (Tryout Study) ในงานวิจัยฉบับนี้ มี 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมโดยผู้วิจัยกําหนดกรอบในการถอดบทเรียนไว้ 4 
ประเด็นซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ท้ัง 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพและปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน.3) เพื่อจัดทํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4) เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลการวิจัยพบว่า  

1..องค์ความ รู้ที ่เ กี ่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ  ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่มมีองค์ความรู้
ท่ีใกล้เคียงกันต่างกันแค่บริบทของพื้นท่ีและกระบวนการในการผลิตและจัดจําหน่าย ต่างประสบ
ปัญหาในเรื่องหลักๆ ได้แก่ สภาวะทางการตลาด การผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องกา รของ
ผู้บริโภคที่เปล่ียนไป โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจจะมีองค์ความรู้เฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ ขาด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ถอดบทเรียนองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการะ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นรูปแบบการ
พัฒนาศัก ยภาพ ผู้ปร ะกอบการ  ตามแนวคิด เ ศรษฐกิจสร้า ง สร รค์ “Social.Creative 
Potential Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ท่ีผู้สนใจสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการชุมชน สอดคล้องกับ จิรพร มหาอินทร์ และคณะ 
(2554) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานและส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการ
ดําเนินงานการบริหารกลุ่มท่ีไม่เป็นรูปแบบ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีวิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญ
มาให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารงานภายในกลุ่ม ทําให้การดําเนินงานของกลุ่มขาดประสิทธิภาพ ไม่
เป็นระบบ และไม่มีการวางแผนในการดําเนินงาน มีปัญหาเกี่ยวกับด้านเงินทุน ซึ่งทุกกลุ่มจะต้องใช้
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เงินทุนส่วนตัว จึงทําให้การดําเนินงานของกลุ่มเติบโตช้า และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน
กลุ่มนั้น ไม่มีการจัดการท่ีเป็นแบบแผน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่ม และความสําเร็จของกลุ่ม ใน
ด้านการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

2. ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้ัง 2 กลุ่มมีศักยภาพ

หรือความสามารถท่ีเป็นคุณลักษณะสําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน ได้แก่ สภาวะความเป็นผู้นําของแต่ละกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับให้แก่สมาชิกท้ัง
ด้านวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ องค์ความรู้ และการพร้อมท่ีจะเปิดรับต่อส่ิงใหม่ เมื่อคิดว่าส่ิงนั้นจะ
ทําให้ศักยภาพของทางกลุ่มเพิ่มข้ึนได้ ไม่เพียงแต่ปัจจัยด้านผู้นํา สมาชิกในกลุ่มท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีกัน
ต่างให้ความสนใจ และรับผิดชอบตลอดจนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ และมองไปในทิศทางเดียวกัน 
และท่ีสําคัญสถาบันครอบครัวต่างให้การสนับสนุน เครือข่ายและทุนทางสังคมก็เป็นปัจจัยเสริมท่ี
ส่งผลอย่างยิ่งต่อทางกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ ภาครัฐ สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยต่างๆ อาทิ ทุนความรู้ ทุนทรัพยากร ทุนภูมิปัญญา ฯลฯ จนได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าค้นหา และสามารถตอบสนองความต้องการในทุกๆ ด้านของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับ กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทร์นําชู (2556) ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ พัฒนากลุ่มไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีการ
ปรึกษาหารือ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน ใช้วัตถุดิบในชุมชนเป็นหลัก มีการจัดการ
เงินทุนท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าท่ีของตน ปัจจัยผู้นําองค์กรมีความรู้ 
ความสามารถในการดําเนินงาน เอาใจใส่สมาชิกภายในกลุ่ม ปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนรู้ 
และแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้อยู่เสมอ มีการศึกษากระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดูงาน การเช่ือมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายท้ังในและนอก
จังหวัด ทําให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้ ขยายตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายได้มากขึ้น 

3. รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model 
(SCPD Integrated Model)” 

ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า การนําผลการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
บริบทพื้นท่ี และความต้องการของกลุ่มท่ีใช้ในการศึกษาทดลอง (Tryout Study) ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจากผลการศึกษา
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) ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = 
Potential of social network) 4) กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายของผู้ท่ีสนใจนําไปปฏิบัติโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถทําซ้ําได้ 
มีการประเมินผลอย่างสม่ําเสมอเพื่อการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ นวัตกรรม 
และการแบ่งปันสารสนเทศความรู้ แก่ผู้ท่ีสนใจ และสามารถใช้รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ในการบรรลุเปูาประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สนองต่อนโยบายทางการพัฒนาของประเทศ ได้มาซึ่ง
ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้า ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ณัฐรดา วงษ์นายะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เครือข่ายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้เครือข่ายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การ
จัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ทําให้สามารถ
นํารูปแบบการจัดการความรู้ไปทดลองใช้งานจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิจัยในพื้นที ่
ผลการประเมินผลและถอดบทเรียน พบว่า ส่ิง สําคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วงแรกของการลงพื้นท่ีวิจัย กลุ่มผู้ประการ
ชุมชน ผู้นํา สมาชิก ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ เมื่อผู้วิจัยได้เข้า
ไปพบปะสนทนาด้วยหลายๆครั้ง จึงเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะ
เห็นได้จากเวลาท่ีผู้วิจัยจัดกิจกรรม จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Community of Practices) จะได้รับ
ความสนใจ จํานวนสมาชิกผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น จึงทําให้ได้บทเรียนแห่งการมีส่วนร่วมเกิดกระบวนการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม และเป็นการเพิ่มปัจจัยด้านทุนทางสังคม ทุนชุมชน ทุนภูมิปัญญา ท้ังนี้แต่ละ
กลุ่มได้บทเรียนท่ีสําคัญในการต่อยอดปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีขึ้นซึ่งผู้วิจัยได้ทํา
การออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญในการสร้างงานวิ จัย หากสามารถตอบสนองการ
ทํางานจริง หรือผู้นําไปปฏิบัติสามารถเห็นชัดเป็นรูปธรรมท่ีก่อเกิดประโยชน์ได้จะทําให้งานวิจัยนี้
ทรงคุณค่ามากขึ้น และควรค่าแก่การนําเสนอ เผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ต่อไป 
สอดคล้องกับ ครรชิต พุทธโกษา (2554) กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายจะทําให้มีการติดต่อและการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมือด้วยความสมัครใจ และทําให้เช่ือมโยง
คนท่ีมีรูปแบบแตกต่างกัน มีวิธีการทํางาน และภูมิหลังต่างกันเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
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ส่งผลให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนําไปสู่การทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ทุกฝุาย โดยในการ
ดําเนินงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ไม่เฉพาะจะให้เกิดความเช่ือมโยงชุมชน และชุมชนด้วยกัน เพื่อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางพาณิชย์ กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังรวมถึงการเช่ือมโยงหน่วยงานวิชาการเข้ากับชุมชน และเช่ือมโยงเครือข่ายทาง
วิชาการท่ีอยู่ในสาขาวิชาการต่างกันเข้ากันด้วยให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
และความสมบูรณ์ของการพัฒนาชุมชนด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการมีผลโดยตรงกับการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นคนท่ีต้องคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเติบโตได้ 
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาตนเองให้มีความพร้อม มีคุณสมบัติท่ีครบถ้วนตามคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ โดยลักษณะของผู้ประกอบการมีดังนี้ 1) ต้องเป็นนักแสวงหาโอกาส จะต้องเป็น       
ผู้มองเห็นโอกาส และช่องทางทางการค้าได้ตลอดเวลา แม้จะตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ            
2) วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง โดยเริ่มศึกษาพฤติกรรม และความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค 
เพื่อท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3) มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ มีการวางแผน กําหนดเปูาหมายในการผลิต วิธีการดําเนินงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยเทียบกับเปูาหมายท่ีวางไว้ 

2. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นปัจจัยท่ีทําให้การดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ี เพื่อ
ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศด้วยการเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ ภาคการผลิต และภาค
การเกษตรเข้าด้วยกัน สร้างระบบเศรษฐกิจท่ีผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยเข้ากับ
องค์ความรู้ ท่ีครอบคลุมท้ังเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น ทําให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ปัจจุบันมีเพียงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจํานวนไม่มากท่ี
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะ
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมองข้าม และไม่ให้ความสําคัญกับส่ิงท่ีมีอยู่รอบตัว 
ท่ีสามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 

3. ปัจจุบันรัฐบาลมีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน โดย
เน้นนโยบาย Digital Economy หรือเรียกว่า เศรษฐกิจดิจิตอล คือ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศ Digital Economy ถูกพัฒนามาจาก Knowledge Economy การ
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ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยอาศัยองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน และ Creative Economy การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการผ่านทางนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ถ้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนํานโยบาย Digital Economy มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ก็จะทําให้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง  มีการ
พัฒนาด้านการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ง่ายข้ึน 

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ 
ซึ่งทําให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ขาดความสร้างสรรค์ ขาดความสวยงาม ไม่ทันสมัย และไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค จากการสนทนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องความต้องการในการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาด้านการตลาด การศึกษาความ
ต้องการของตลาด การผลิต การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุน โดยการจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และหาตลาดรองรับ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และเป็นท่ีรู้จักของ
ผู้บริโภค อีกท้ังเป็นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น 

5. จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาท่ีสําคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ แรงงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันแรงงานส่วนใหญ่ไปทํางานในเมืองมากขึ้น เพราะมีผลตอบแทนท่ีดีกว่าการทํากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ทําให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจ และเลือกท่ีจะทํางานโรงงาน อีกท้ังแรงงานท่ีทําอยู่ปัจจุบันเป็น
ผู้สูงอายุ และไม่มีผู้สืบทอดการดําเนินงานต่อจากสมาชิกท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ทางกลุ่มควรเพิ่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหลักแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยผ่าน
เรื่องเล่า (Story Telling) เกี่ยวกับวัตถุดิบในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติ 
เพื่อพัฒนาตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ทําให้แรงงาน
อยากกลับมาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น 

6. สถาบันทางการศึกษาในพื้นที่ ควรสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้าและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะกับคนในชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน โดยการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ทําให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดําเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีแนวคิดท่ีแปลกใหม่ ทันสมัย และความเจริญด้านเทคโนโลยีเพิ่ม
มากขึ้น ทําให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
เป็นการสร้างศักยภาพในการดําเนินงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีของตน 
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7. สถาบันทางการเงิน ควรให้การสนับสนุนเงินทุนอย่างเพียงพอกับสมาชิกกลุ่มใน
การดําเนินการต่างๆ และออกตรวจเย่ียมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานว่ามีความคืบหน้าหรือมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันถ่วง
ที 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชน เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบในพื้นท่ี และสามารถให้การสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนได้โดยตรงอย่างเหมาะสม 

2. ควรจะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของกลุ่มวิสา
กิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่นๆ ท่ีมีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพื่อหาข้อเหมือน
และข้อแตกต่าง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

 

 



367 

 

รายการอ้างอิง 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2558).  

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.พ.ศ..2548.. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 2.เมษายน 2558.  
เข้าถึงได้จากhttp://sceb.doae.go.th/law.htm.  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2559). ประวัติความเป็นมากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์. เข้าถึงเมื่อ
วันท่ี 17 กันยายน 2559.  เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaitechno.net/t1/profile.php?uid=40862. 

กษมาพร พวงประยงค์ และนพพร จันทร์น าชู. (2556). “แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม.”วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย.       
ปีท่ี 5, 1. 

กนิษฐา  หมู่งูเหลือม. (2551) “ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารสร้างสุขภาพ.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. (2557). “การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร พ.ศ. 2556”. 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวัดนครปฐม. (2558). ประวัติความเป็นมา
จังหวัดนครปฐม.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก
http://www.nakhonpathom.go.th. 

กัญญามน อินหว่าง และวัลลภา ศรีทองพิมพ์. (2551).  “แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการของ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.”  รายงานการวิจัย 
ทุนสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

กัญญารัตน์ ถนอมแสง. (2551). “ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่ออาหารไทย.”  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา. (2553). การตลาดเชิงสร้างสรรค์.  เชียงใหม่.  วารสารมหาวิทยาลัย
พายัพ. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2544). ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย.  กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. 
ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช. (2554). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง”. 

http://www.nakhon/


368 

ขวัญกมล ดอนขวา. (2555). “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคระวันออกเฉียงเหนือ” สาขา
เทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี. 

ครรชิต พุทธโกษา. (2554). การสร้างเครือข่าย.  คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์. 
จันทร์ธร เลิศมงคล. (2557). “ความสัมพันธ์ระหวา่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี.”. 
จันทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวปฏบิัติในการบริหารสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:                

บุ๊คพอยท์ จ ากัด. 
จิรพร มหาอินทร์ และคณะ. (2554). “การด าเนินงานและส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดปทุมธานี.” 
กรุงเทพมหานคร: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

จุรีวรรณ จันพลา และคณะ. (2554). “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์. (2546). "การศึกษาโครงสร้างองค์กรธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน
ผลิตภัณฑ์กล้วยจังหวัดนนทบุรี” กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ใจมานัส พลอยดี. (2541). “ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจชุมชน:.
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาพรวมและภาพย่อย (บ้านคีรีวงษ์ อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร).” วิทยานิพันธ์
มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ฉลาด  จันทรสมบัติ. (2559).  การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0109501/Unit08/unit08_023.h
tm. 

ฉัตรอนงค์ วงษ์ค าซาว. (2559).  กล้วยหอมแปรรูป.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559. เข้าถึงได้
จาก http://www.komchadluek.net/detail/20140917/192191.html. 

ชมัยพร วิเศษมงคล. (2559). ตราสินค้า (Branding). เข้าถึงเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559.  เข้าถึงได้
จาก http://www.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content? 
article_id=01-ARTICLE-030408&article_version=1.0. 

โชติมา หนูพริก. (2553). “การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1” วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0109501/


369 

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล. (2545). วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจฐานราก.  
กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสันเพรส จ ากัด. 

ณรงค์ศักดิ์ วดีศิริศักด์ิ. (2555). “นวัตกรรมของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงสุนทรีย์: 
กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์น้ าผลไม้.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
วิทยาการจัดการส่ือสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. 

ณัฐ ชลเทพ. (2554). “การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตรขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่.” บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ณัฐรดา วงษ์นายะ. (2555). “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เครือข่ายส่ือเพื่อเด็กและเยาวชน
ภาคเหนือ” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ณัฐวุฒิ พงศ์ศิริ. (2558) การบริหารคนต่างรุ่นในองค์กร.  เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2558.  เข้าถึงได้
จากhttp://www.hri.tu.ac.th/cms/seminardetail.aspx?tid=MTQx/. 

ดนัย เทียนพุฒ. (2532). 110 ไอเดีย จาก 80 ยอดนักบริหารชั้นนาของเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: ดอก
หญ้า. 

   . (2545). การบริหารทรัพยากรบุคคล สู่ศตวรรษที่ 21.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ. 
ดารา ทีปะปาล. (2541). การสื่อสารการตลาด.  กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.์ 
ดิรก สาระวดี. (2539). “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจชุมชน” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา

ทางเลือกและศักยภาพชาวอีสาน.  ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ถาวร - ธนะเวช ศรีสุขะโต. (2543). เคล็ดลับการทาธุรกิจ SMEs.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์. 
ทัศนา หงส์มา. (2553). “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP 

ท่ีผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.”  วิทยาลัยราชพฤกษ์. 
ทิชากร เกษรบัว และอรวิริยา นามสวัสด์ิ. (2556). “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
อาหารจากกล้วย.” 

ทิวา แก้วเสริม. (2551). “ปัญหาและความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์.”  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัย
เพชรบูรณ์. 



370 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์. (2556). “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา” ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ธนา ประมุขกุล. (2544). “เครือข่าย.”  วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีท่ี 24,.3 
(กรกฎาคม – กันยายน 2544). 

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค. (2542). “Entrepreneurship ฤาจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของระบบเศรษฐกิจ
ไทย.” จุฬาลงกรณ์รีวิว12, (ตุลาคม - ธันวาคม 2542): 62 - 68. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2552). วิจัยและสถิติ: ค าถามชานตอบ.  กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ไอคอนพริ้นต้ิง. 

นพเกล้า ดวงหิรัญภักดี. (2550). “ศักยภาพการด าเนินการของวิสาหกิจชุมชน อ าเภอปายจังหวัแม่
ฮ่องสอน.”รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นรินทร์ พันธุ์ครู. (2559). การเลือกซ้ือสินค้าและบริการ.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559. 
เข้าถึงได้จาก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=read 
knowledge&id=2069. 

นรินทร์ สังข์รักษา และสมชาย ลักขณานุรักษ์. (2555). “การวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายอย่างยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี.”. 

นฤมล นิราทร. (2543). การสร้างเครือข่ายการท างาน: ข้อควรพิจารณาบางประการ. กรุงเทพฯ: 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นันทวัลย์ มิตรประทาน (2554). “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกัน
แสงแดดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปรญิญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

น้ าทิพย์ วิภาวิน. (2546). ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยุคใหม่.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
น้ าฝน ใจดี. (2552). “การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

อาหารในเขตภาคตะวันออก.” รายงานวิจัยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่าน
เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออก. 

นิยม ค าบุญทา และคณะ. (2550). “การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 
รายงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. 



371 

บัวพันธ์ พรหมพักพงิ และสุวิทย์ ธีรศาศวิต. (2546).  ทุนทางสังคม :มรดกเก่าจะน าเราไปรอดจริง
หรือ. ขอนแก่น: ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). วิธีการสร้างสถิติส าหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: สุรียาสาส์น. 
บุญฑวรรณ วิงวอน. (2555). การเป็นผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 
บุญอุ้ม วงศ์บุตร. (2558). “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่” 
บุษบา วงษา. (2557). “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร และ

คุณลักษณะของผู้น าเสนอสินค้าท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก” กรุงเทพมหานคร: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ประเวศ วะสี. (2541). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน. 

ปราณี ตันประยูร. (2554). “คุณลักษณะของผู้ประกอบการและความส าเร็จของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.” 

ปราโมทย์ เจนการ. (2523). “การศึกษาอบรมกับความเป็นผู้น า.” ปริญญานิพนธ์ปรญิญาการศึกษา 
มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 

ปรีชา ทิวะหุต และสุพัชรา มั่นพลศรี. (2536). การบริหารการเติบโตของธุรกิจขนาดย่อม.  
กรุงเทพฯ: โครงการตาราเพื่อธุรกิจขนาดย่อม FAMD. 

ปรีดารัตน์ รัตนาคม. (2554). “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพชุมชน.” ปริญญานิพนธ์ ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ). 
กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อัดส าเนา). 

ปรียานุช ป้องภัย. (2541). ธุรกิจชุมชนหรือธุรกิจทางเลือกในชุมชนเข้มแข็ง: บทเรียนภาคปฏิบัติ.  
ขอนแก่น: ม.ป.ท. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร. (2540). “การส ารวจสถานะความรูเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน.”  กรุงเทพฯ: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ปิน่วดี ศรีสุพรรณ. (2547). “วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการใน
บริบทการพัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546).”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



372 

ปุณฑริกา สุคนธสิงห์. (2557). “ปัจจัยท่ีมีผลส าเร็จของกลุ่มอาชีพ: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์.” มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์. 

ผุสดี รุมาคม. (2529). การบริหารธุรกิจขนาดย่อม.  กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พงษ์ ผาจิตร. (2547). เปิดโลกธุรกิจให้เจ้าตัวน้อย.  กรุงเทพฯ: เนช่ัน. 
พนิดา สัตโยภาส, บุญชนิต วิงวอน และ บุญฑวรรณ วิงวอน. (2555). “ศักยภาพผู้ประกอบการและ

นวัตกรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบน.” วารสารการประชุมวิชาการวิจัยล าไพพรรณี 
6, 1 (มกราคม 2555): 1-12. 

พรผกา อังกูรสุทธิพันธ์. (2554). “การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรมหาสวัสด์ิ ต าบลมหาสวัสด์ิ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

พรพักตร์ แย้มผกา. (2553). “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เทศบาลต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.” 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 

พรรณทิพย์ อินม่วง. (2551). “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร.” 
พระมหาสุทิตย์อาภากโร. (2547).  เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ. กรุงเทพฯ. 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548. (2548).  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
พันธ์ทิพย์ สิทธิปัญญา. (2553). “พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินชนิด

เม็ด ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.” เชียงใหม่: คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พิทยา ว่องกุล. (2539).  แนวคิดฝ่าวิกฤติทุนนิยมไร้พรมแดน เศรษฐธรรมและอธิปไตยชุมชนไทย. 
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงพับล่ิงช่ิง. 

พิบูล ทีปะปาล. (2547). การบริหารการตลาด=Marketing Management.  กรุงเทพฯ: อมรการ
พิมพ์. 

พิมพวัลย์ ปริดาสวัสด์ิ และวาทินี บุญชะลักษี. (2559).  การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม, 2536. 
เพลินบานาน่า.  (2559).  เพลินกล้วยหอมอบเนย.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559.  เข้าถึงได้

จาก  www.plearn-banana.com. 



373 

ไพโรจน์ คะเชนทร์. (2559).  การฝึกอบรม.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://chan2.obec.go.th/wattungpelschool/manage/upload_file/Gf84ZS7xA
Q920150521200639.pdf. 

ไพศาล  สรรสรวิสุทธิ์. (2550).  การพัฒนาชุมชน.  รัฐศาสตร์สาส์น. 
ภัทร์สุดา พัชรสุคนธ์. (2554).  “การศึกษาหลักความสุภาพในการขอร้องจากสโลแกนโฆษณา

เครื่องด่ืมท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า: กรณีศึกษาประชากรในต าบลมหาชัย อ าเภอ
เอง จังหวัดสมุทรสาคร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

มงคล ชาวเรือ. (2546). “การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อชุมชน ตอนท่ี 1.”วารสารพัฒนาชุมชน. 
มนันยา นัทสาร และคณะ. (2556). “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับปลาร้า 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้า บ้านหนองล่าม อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม.” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2544).  สภาวะตลาดปัจจุบันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2526). หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรงุเทพฯ: ไทยอนุเคราะห์
ไทย. 

เยาวดี วิบูลย์ศรี. (2545). การวัดผลและการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  
กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

รัฐวิทย์ ทองภักดี. (2559). การเล่าถึงคุณสมบัติหรือสรรพคุณของสินค้า. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2559. เข้าถึงได้จาก www.smethailandclub.com. 

ราชกิจจานุเบกษา. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 13 ง. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ

คสพับลิเคช่ันส. 
วรภัทร์ ภู่เจริญ.  (2548).  องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: 

ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.  (2548).  ทุนทางสังคม.  กรุงเทพฯ: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อชุมชน

เป็นสุข (สรส.). 
วรากรณ์ สามโกเศศ.  (2551).  รายงานผลการประชุมสัมมนา เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษา

ท้องถ่ิน.  กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการสภา. 



374 

วรางคณา อดิศรประเสริฐ.  (2557).  “แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดส าหรับผู้ประกอบการ
สตรีในชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดย่อมผลิตภัณฑ์กระดาษสา.”. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับท่ี 17). 

วาสนา เจริญวิเชียรฉาย.  (2552).  การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้. 
กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

วิชิต นันทสุวรรณ.  (2528).  “ภูมิปัญญาชาวบ้านในงานพัฒนา.” วารสารสังคมพัฒนา. ปีท่ี 5, 29.  
วิทยากร เชียงกูล.  (2527).  พัฒนาชุมชน – พัฒนาสังคม.  เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
วิมลมาศ บัวเพชร และไกรชิต สุตะเมือง.  (2556).  “ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล

ต่อความภักดีต่อแบรนด์เทสโก้โลตัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.”  วารสาร
การตลาดและการสื่อสาร. 

วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล.  (2551).  การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด.  มหาสารคาม: คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (2532).  หลักการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนประยุกต์.  กรุงเทพมหานคร: 
โอเดียน สโตร์. 

วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล.  (2542).  ทุนทางสังคมในองค์ความคิดในเร่ือง ความเข้มแข็งของชุมชน.  
กรุงเทพฯ: โครงการพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วิไลวรรณ ศิริอ าไพ. (2555).  “ปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเท่ียว ตลาด
โบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี.”  กรุงเทพมหานคร: 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ศจี สุวรรณศรี.  (2551).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลผลึกขึ้นรูปจากน้ าตาลสด. 
ศรีสุภา สหชัยศรี.  (2544).   การตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม่: แนวคิดและทฤษฎี.  พิมพ์ครั้งท่ี 2 

กรุงเทพมหานคร: ทิปป้ิงพอยท์.   
ศศิพร ต่ายค า และนรินทร์ สังข์รักษา.  (2558).  “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม

มูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี.” มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ศิริกุล เลากัยกุล.  (2559).  ความยั่งยืนของธุรกิจคือการสร้างแบรนด์.  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 

2559. เข้าถึงได้จาก http://www.4loadfree.com/neonbookmedia-
triplesystems/08nw/17.pdf. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.  (2543).  หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแห่งธุรกิจ. 
                                 .  (2552).  การบริหารการตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ธรรมสาร จ ากัด. 



375 

ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์.  (2548).  วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กร. มกราคม. 
สกนธ์ ภู่งามดี.  (2545).  การวางแผนในงานโฆษณา.  กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์. 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.  (ม.ป.ป.).  วิสาหกิจชุมชนคืออะไร.  กรุงเทพมหานคร. 
สนธยา พลศรี.  (2550).  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นต้ิง. 

เฮ้าส์. 
สมิทธิ์ บรรณคร.  (2553).  “ความส าเร็จของการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม ต าบล

ด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์.  (2526).  การพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน.  (2541).  ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย.  

กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11.  กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี. 
ส านักงานจังหวัดนครปฐม.  (2558).  ข้อมูลพื้นฐานและบริบทเก่ียวกับพื้นที่จังหวัดนครปฐม. 

เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558.  เข้าถึงได้จาก http://www.nakhonpathom.go.th. 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม.  (2558).  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม. 

เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/website_th 
/news/news _detail/TNEVN5708200010027. 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ.  (2558).  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ส านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2558).  ยุทธศาสตร์แผนฯ 10.  เข้าถึงเมื่อ
วันท่ี 30 กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.nesac.go.th/home.php. 

สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์. (2555).  “สมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประเภทกิจการสถานบริการสปา ในจังหวัดชลบุรี กีบขีดความสามารถอันพึงประสงค์
ของผู้รับบริการ.”  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สิน ส่ือสวน.  (2530).  “ปัจจัยท่ีส่งเสริมการพัฒนาองค์กรประชาชนในเมือง: ศึกษากรณี สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ชุมชนหลังบ้านมนังศิลา.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุกฤตา หิรัณชวลิต.  (2553).  กว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

http://thainews.prd.go.th/website_th


376 

สุกัญญา ไหมเครือแก้ว และเบญมาส ช่วยนุ้ย.  (2546).  รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา: ไตปลาค่ัวแห้ง ช่ือกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรโพธิ์เสด็จเลขท่ี 67/18 หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช. 

สุกัญญา.  (ม.ป.ป.).  การประกอบธุรกิจชุมชนเพือ่การพัฒนาอาชพี.  ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์
สังคม. 

สุชีรา ปล่ังประเสริฐ.  ขีดความสามารถและแนวทางการพัฒนาการตลาดของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน 4 จังหวัดของพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง, 2549. 

สุดาดวง  เรืองรุจิระ.  (2538).  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา.  กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 
สุทธิชัย ปัญญโรจน์.  (2558).  เล่นกับคน. (บทความออนไลน์).  เข้าถึงเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2558. 

เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/markandtony/2010/01/28/entry-1. 
สุธีรา อะทะวงษา.  (2557).  “คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถาน

ประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของ
ประเทศไทย.” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

สุนิษา กล่ินขจร.  (2558). “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูก
ประคบสมุนไพรบ้านเขานาใน ต าบลต้นยวน อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี.” จังหวัด
สุราษฏร์ธานี: สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี. 

สุพรรณี ไชยอ าพร.  (2544)  “ทุนทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางเลือกท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักบริหารในยุคการเปล่ียนแปลง.” วาสารพัฒนบริหารศาสตร์ 44, 3: 86. 

สุพรรณี อัศวศิริเลิศ และคณะ.  (2549).  “ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารการตลาดกับความพึง
พอใจของลูกค้าในการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ การตลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

สุภมาส ศรีวิบูลย์.  (2552)  "พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซื้อ
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครสุภมาส ศรีวิบูลย์." 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุภาพร มากแจ้ง และพรศิริ กองนวล.  (2550).  “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และ
ยั่งยืน: การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัด
สมุทรปราการ.” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 



377 

สุวิทย ์ยิ่งวรพันธุ์.  (2509)  การพัฒนาชนบทในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: สหประชาพาณิชย์. 
เสรี พงศ์พิศ.  (2545).  “วิสาหกิจชุมชนไม่ใช่ธุรกิจชุมชน” วิสาหกิจชุมชน กลไกเศรษฐกิจ ฐานราก. 

กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสันเพรส จ ากัด. 
__________.  (2548).  เครือข่าย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ:.

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. 
__________.  (2546).  ฐานคิด จากแผนแม่บทสู่วิสาหกิจชุมชน.  กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญาไทย. 
เสรี พงศ์พิศ และคณะ.  (2544).  วิสาหกิจชุมชน: แผนแม่บท แนวคิด แนวทาง ตัวอย่างร่างพระ

ราช บัญญัติ.  กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์. 
เสรี พงศ์พิศ และวิชิต นันทสุวรรณ.  (2545).  แผนแม่บทชุมชน ประชาพิจัยและพัฒนา.  

กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์. 
อเนก นาคบุตร.  (2545).  ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน

กองทุนเพื่อสังคม. 
อภิชัย พันธเสน.  (2544).  พุทธเศรษฐศาสตร์: วิวัฒนาการทฤษฎีและการประยุกต์กับ

เศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
อมรา พงศาพิชญ์.  (2543).  “มุมมองเรื่อง “ทุนทางสังคม” “ทุนวัฒนธรรม” และ “ทุนมนุษย์” ใน

บริบทของวิกฤติเศรษฐกิจลางสังคมผลกระทบทางสังคม.” ในสรุปผลการสัมมนาวิชาการ 
ทุนทางสังคม: มรดกเก่าจะน าเราไปรอดจริงหรือ?. บัวพันธ์ พรหมพักพงิ และสุวิทย์ ธีร
ศาศวัต. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. หน้า 8-67. 

อรพิณ สันติธีรกุล.  (2543).  คู่มือมาตรฐานการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs:.การพัฒนาขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ.  เชียงใหม่: ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อังกาบ บุญสูง.  (2554).  “การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์.”  กรุงเทพมหานคร: ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 

อับดุลคอเล็ด เจะแต.  (2551).  “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะ
สวาด ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส” คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

อัมมาร สยามวาลา.  (2544).  ทุนทางสังคมกับความยากจน.  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี2544 เรื่องยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน. ณ โรงแรมอิมบาสซาเดอร 
ซิต้ิจอมเทียน ชลบุรี. 



378 

อัมรา เจริญทรัพย์.  (2544).  “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.”  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอ าพร.  (2554).  “ความสามารถในการน าทุนทางสังคมออกมาใช้
ของชุมชนบ้านบางไพร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อาทิตย์ วุฒิคะโร. (2554).  “สรุปสาระสาคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม.”  อุตสาหกรรมสาร 43, (มีนาคม - เมษายน 2543): 4 - 5. 

อานันท์  กาญจนพันธุ์.  (2544).  วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน.  กรุงเทพฯ:.ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.  (2550).  Career Development in Practice.  กรุงเทพมหานคร: เอช. อาร์. 
เซ็นเตอร์.. 

อิราวัฒน์ ชมระกา และคณะ.  (2550).  “การศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และองค์กรท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์.” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

อุทิส และคณะ.  (2545).  “ธุรกิจชุมชน”  เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการตลาด (MBA). 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

อุมาพร กาญจนคลอด.  (2550).  “บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช.”  วิทยานิพรธ์ปริญญามหาบัณิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อุสา สุทธิสาคร.  (2554).  “การเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน ของชุมชนบ้านร่อง
ก่อ ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.” กรุงเทพฯ: คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล.  (2554).  “รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม.” จังหวัดนครปฐม: 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม. 

เอื้อมพร วงศาโรจน์.  (2522).  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐกิจ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหง. 

Alter, C. and Hage, J.  (1993).  “Organisations working together.” Sage, Newsbuty Park. 
Armstrong, G. &Kotler P.  (2007).  Marketing on introduction. New Jersey: Pearson 

Education. 
Armstrong.  (1996).  Management Processes and Functions.London. 
Arthur Dunham.  (2558).  ความเข้มแข็งของชุมชน.  เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้

จากhttp://isc.ru.ac.th/data/PS0000210.doc. 



379 

Best, J.W. & Kahn, J.V.  (1998).  Research in Education. 6th.  New Jersey: Prentice - 
Hall. 

Blackwell, R. D., Minicard, P. W.& Engel, J.  (2001).  F.Consumer behavior.  (9thed.).  
New York: Harcourt.  

Boissevain, Jeremy.  (1974).  Friends of Friends: Network, Manipulators and 
Coalitions. Oxford: Basil Blackwell. 

Bruce, Steve and Yearley, Steven.  (2006).  The SAGE Dictionary of Sociology.  
London: SAGE Publication Ltd. 

Cantillon, R.  (1931).  Essai Sui La Nature Du Commerce En General.  London: 
Macmillan & Co. 

Coleman, J.  (1988).  Social Capital in the creation of Human Capital.  American 
Journal of Sociology, 94. 

Cronbach, Lee. J.  (1990).  Essentials of Psychology Testing. 5th ed. New York: 
Harper Collins Publishers Inc. 

D. Goulet.  (1971).  The Cruel Choice: A New Concept in the There of 
Development.  New York: Athenum. 

Davenport, Tomas H., & Laurence, Prusak.  (2000).  “Working knowledge.”  Boston, 
MA: Harvard Business School Press: 1 - 24. 

Denzin, N. K.  (1978).  The Research act: A theoretical introduction to sociological 
methods. New York: McGraw-Hill. 

Dess, G. G., Lumpkin, G. T., and Covin, J. G.  (1977).  Entrepreneurial strategy making 
and firm performance: Tests of contingency and configuration models. 
Strategic Management Journal 18: 677 - 695. 

Drucker, P.F.  (1985).  “Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles.”  
Harvard Business Review 76: 149 - 157. 

Ebel, R.L. and Frisbie, D.A.  (1986).  Essentials of Educational Measurement. 4th ed. Englewood 
Cliffs ,New Jersey: Prentice-Hall. 

Hamel, G. and Prahalad, C.K.  (1994).  Competing for The Future. Boston, MA: 
Harvard University Press. 

Hawkin, J.  (2001).  About the Creative Economy: How prople make money from 
Idea. London. 



380 

Hui-Chun, Chan.  (2010).  “เช่ือมโยงชุมชนนวัตกรรมและความเร็วในการเข้าสู่ตลาด: บทบาทการ
เป็นส่ือของกระบวนการการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่.”. 

Ian Fillis. (2005). Creative Marketing for SMEs. The ICFAI University Press: India. 
Jaime Faustino.  (2012).  DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP: A Model for 

Transformative Institutional Change. Asia Foundation. 
John Newbigin.  (2010).  British Council’s Creative And Cultural Economy Series ⁄1: 

the Creative Economy: An Introductory Guide. The British Council: 
London. 

Judy Matthews.  (2007).  Creativity and Entrepreneurship: Potential Partners or 
Distant Cousins? In Chapman, Ross, Eds. Proceedings Managing Our 
Intellectual and Social Capital: 21st ANZAM 2007 Conference, Sydney, 
Australia. 

Kuralko, D.F. and Hodgetts. R. M.  (1998).  Entrepreneurship: A contemporary 
approach Fort Worth. n.p. 

Longenecker, J.G., Moore, C. W. and Petty, J.  (1994).  Small business management 
– an entrepreneurial emphasis small business management.  New 
York: J.W. South Western. 

MGR Online.  (2559).  สแน็กกระเจี๊ยบ ดีท็อกซ์แบบไทย. เข้าถึงเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559. 
เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID 
=9540000000695. 

Minu Kumar.  (2008).  “บทบาทของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าการส่งและการ
ตีความ: ผลกระทบต่อผู้บริโภค.”. 

Norris F. Krueger and Jr.Deborah V. Brazeal.  (1994).  Entrepreneurial Potential and 
Potential Entrepreneurs. Texas: Baylor University. 

Papanek, G.G.  (1991).  The development of entrepreneurship, entrepreneurship 
and economic Development.  New York: The Free Press. 

Philip A. Titus.  (2007).  Applied Creativity: The Creative Marketing Breakthrough 
Model. Journal of Marketing Education: 29; 262. 

Putnam, Robert D.  (1993).  Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 



381 

Rissal, R.  (1992).  A study of the characteristics of entrepreneurs in Indonesia.  
Indonesia: George Washington University. 

Schumpeter, J.  (1910).  Capitalism, socialism and democracy, Harper and Row.  
New York: n.d. 

Supaporn Pitiporn Doctoral Degree.  (2004).  “บริโภคนิยมและการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร: 
กรณีศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร.”. 

The Creative Nova Scotia Leadership Council (CNSLC).  (2012).  Creative Economy 
Literature Review. Nova Scotia : Nova Scotia Department of Communities, 
Culture and Heritage. 

The United Nations Development Programme (UNDP).  (2013).  CREATIVE ECONOMY 
2013 SPECIAL EDITION. 

Tze-Chang, Liu.  (2011).  “การศึกษาเปิดและเศรษฐกิจสร้างสรรค์: มุมมองโลกและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ.”. 

Vandana Sharma.  (2014).  Creative Marketing for small businesses. OSR Journal of 
Business and Management (IOSR-JBM) Volume 16, Issue 7. Ver. III (July. 
2014), PP 69-77. 

Wickham, P. A.  (2001).  Strategy Entrepreneurship: A decision making approach to 
new venture creation and management (2nd ed.).  England: Financial. 

XiangyangXin.  (2007).  “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในบริบททางวัฒนธรรม: วิธนี าไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จีน.”. 

Xuan Jiang.  (2011).  “การแพร่กระจายท่ัวโลกและการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับเมืองประสบการณ์ภาษาจีนในเซี่ยงไฮ้ ปักกิง่และกวางโจว.”. 

Yamane Taro.  (1967).  Statistic: An Introductory Analysis.  New York: Harpe & row. 



382 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



383 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยและผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. อาจารย์ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ  
ความเช่ียวชาญด้านเนื้อหางานวิจัย 

2. อาจารย์ ดร.ลัดดา อ่่าสะอาด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสองภาษา 
ความเช่ียวชาญด้านเนื้อหางานวิจัยและภาษา 

3. อาจารย์ ดร.กุลวดี ใกล้ฝน นักวิเคราะห์ธุรกิจ SME 
ความเช่ียวชาญด้านเนื้อหางานวิจัยและการประเมินผล 

4. อาจารย์ ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก่าแพงแสน 
ความเช่ียวชาญด้านเนื้อหางานวิจัย 

5. อาจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก อาจารย์ประจ่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความเช่ียวชาญด้านเนื้อหางานวิจัย 
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รายชื่อผู้สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม และผู้เข้าร่วมอบรม 
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รายชื่อผู้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informmant) 
แบบสอบถามชุดที่ 1 R1 และชุดที่ 2 R1 

1. กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ 108 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73110 
ฝ่ายการเงินกลุ่มฯ 

2 คุณศรีนวล ชังเก 159/410 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110 

ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ 

3 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง 76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

เลขานุการกลุ่มฯ 

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

กรรมการกลุ่มฯ 

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

กรรมการกลุ่มฯ 

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

ประธานกลุ่มฯ 

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

ท่ีปรึกษากลุ่มฯ 

8 คุณบรรเทิง คุ้มเจริญ 15/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110 

ส.อ.บ.ต. 

9 คุณพจนีย์ มาบขุนทด 159/411 ม.6 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110 

ฝ่ายผลิตกลุ่มฯ 

10 คุณชลธิสา ปั้นสิน 88 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

ฝ่ายผลิตกลุ่มฯ 

11 คุณแตง อินทพันธ์ 88 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

กรรมการกลุ่มฯ 

12 คุณค่าวี เช้ือสิงห์ 88 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

กรรมการกลุ่มฯ 
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณสะอาด จึงสมานญาติ 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 

จ.นครปฐม 73000 
ประธานกลุ่มฯ 

2 คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

3 คุณดวงสมร ปราการรัตน์ 64/21 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม 73120 

สมาชิกกลุ่มฯ 

4 คุณธัญพิชชา จงนุช 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ 

5 คุณสุภาภรณ์ ศรีเหง่าข่า 50/6 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

ฝ่ายแคชเชียร์กลุ่มฯ 

6 คุณชลธิชา ศรีเปรม 9/16 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

7 คุณประกอบ จงนุช 75/3 ม.7 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

8 คุณธนพัฒน์ สิกขมาน 25/159 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

9 คุณอดุลย์ ตะราษี 104/17 ม.5 ต.ถนนยาด อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

10 คุณกัลยา จึงสมานญาติ 25/157 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

รองประธานกลุ่มฯ 
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รายชื่อผู้สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 
แบบสอบถามชุดที่ 3 R1 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ 108 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73110 
ฝ่ายการเงินกลุ่มฯ 

2 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง 76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

เลขานุการกลุ่มฯ 

3 คุณบรรเทิง คุ้มเจริญ 15/1 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110 

ส.อ.บ.ต. 

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

กรรมการกลุ่มฯ 

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

ประธานกลุ่มฯ 
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณจุฑามาศ โกฏแสง 88/231 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.

นครปฐม 73000 
สมาชิกกลุ่มฯ 

2 คุณปพิชญา ศรียง 999/19 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

3 คุณชญาดา ศรีสวัสด์ิ 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

4 คุณสะอาด จึงสมานญาติ 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ประธานกลุ่มฯ 

5 คุณดวงสมร ปราการรัตน์ 64/21 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม 73120 

กรรมการกลุ่มฯ 

6 คุณธัญพิชชา จงนุช 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

ตามแนวคิดเศรษฐิจสร้างสรรค์ 
แบบสอบถามชุดที่ 4 D1 

ท่ี 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 (Tu-
Material Innovation and Packaging 
Technology Center: TU-Mep) 

3 ดร. นนทวัฒน์ สุขผล - นักวิชาการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
- รองผู้อ่านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ธนาคารออมสิน 
- ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

4 ดร.กุลวดี ใกล้ฝน - นักวิชาการอิสระ  
- นักวิเคราะห์ธุรกิจ SME 

5 ดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว - นักวิชาการ ประธานหลักสูตรสาขาการตลาด 
มห า วิ ท ย า ลั ย  เ ก ษ ต ร ศ าสต ร์  วิ ท ย า เ ข ต
ก่าแพงแสน 
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รายชื่อผู้ท าการทดสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม  
Pre-test & Post-test (แบบสอบถามชุดที่ 5 D1) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 คุณจริยา แสนเดช 

ผู้เข้าร่วมการอบรม  
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”  
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก่าแพงแสน 

 วันท่ี 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา
โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์  

จังหวัดนครปฐม 

2 คุณจารุพันธ ์ บุณณบุตต์ 
3 คุณสุชาญ สุขหงส์ 
4 คุณฐนวุฒิ  สุขหงส์ 
5 คุณรินชัย สรัสสีแดง 
6 คุณวันเพ็ญ นรารอด 
7 คุณพนารัตน์ สระทองโดย 
8 คุณวิชัย สระทองโดย 
9 คุณพัลลภ จรัสฤทธิ์ 
10 คุณวาสนา ธารชูธนู 
11 คุณสมพร ผู้มีจรรยา 
12 คุณศิขริน ถวินระวัต ิ
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รายชื่อผู้อบรม ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม และแบบประเมินผล

การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

แบบสอบถามชุดที่ 5 D1 และชุดที่ 6 D1 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณดวงสมร ปราการรัตน์ 64/21 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นคร

ชัยศรี จ.นครปฐม 73120 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

2 คุณสะอาด จึงสมานญาติ 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์ 

3 คุณชญาดา ศรีสวัสด์ิ 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

4 คุณปพิชญา ศรียง 999/19 ม.5 ต.สนามจันทร์ อ.
เมือง จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

5 คุณจักรกฤษณ์ จิติราช 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

6 คุณเศรษฐี จิติราช 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

7 คุณบุษบา บุดดา 72/66 ม. ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

8 คุณจุฑามาศ โกฏแสง 88/231 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

9 คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

10 คุณธัญพิชชา จงนุช 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ฝ่ายบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสนามจันทร์ 

11 คุณประกอบ จงนุช 103 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

12 คุณสุภาภรณ์ ศรีเหง่าข่า 50/6 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.
นครปฐม 73000 

ฝ่ายแคชเชียร์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปั้นค่าหอม 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
13 คุณชลธิชา ศรีเปรม 9/16 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.

นครปฐม 73000 
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สนามจันทร์ 

14 คุณพจนีย์ มาบขุนทด 159/411 ต.คลองใหม่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73110 

ฝ่ายผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

ฝ่ายผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

ฝ่ายผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

ฝ่ายบัญชีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

ท่ีปรึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

กรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

กรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป  

22 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง 76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด 
และผลผลิตเกษตรแปรรูป  
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ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
23 คุณเพชรวรรณ ไพรรักษ์

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

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป  

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

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพผลไม้สด และ
ผลผลิตเกษตรแปรรูป  

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
แบบสอบถามชุดที่ 7 D1 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง 76 ม.4 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 73110 
เลขานุการกลุ่มฯ 

2 คุณวรัญญา แววสวัสด์ิ 88/1 ม.4 ต.คลองใหม่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

ท่ีปรึกษาลุ่มฯ 

3 คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ 108 ม.4 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  
จ.นครปฐม 73110 

ฝ่ายการเงินกลุ่มฯ 

4 คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ 88/1 ม.4 ต.คลองใหม่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

ประธานกลุ่มฯ 

5 คุณอ้วน พยุง 75/1 ม.4 ต.คลองใหม่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

กรรมการกลุ่มฯ 

6 คุณจ่าเนียร ฉิมพระคุณ 92/1 ม.4 ต.คลองใหม่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

กรรมการกลุ่มฯ 

7 คุณศรีนวล ชังเก 159/410 ม.6 ต.คลองใหม่  
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ 

8 คุณเพชรวรรณ ไพรรักษ์บุญ 88/1 ม.4 ต.คลองใหม่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

สมาชิกกลุ่มฯ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
9 คุณแตง อินทพันธ์ 88/1 ม.4 ต.คลองใหม่  

อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
ฝ่ายผลิต 

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

ฝ่ายผลิต 

 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ หมายเหตุ 
1 คุณชญาดา ศรีสวัสด์ิ 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 

จ.นครปฐม 73000 
สมาชิกกลุ่มฯ 

2 คุณจุฑามาศ โกฏแสง 88/231 ม.8 ต.บางแขม อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

3 คุณสะอาด จึงสมานญาติ 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ประธานกลุ่มฯ 

4 คุณปพิชญา ศรียง 999/19 ม.5 ต.สนามจันทร์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

5 คุณธัญพิชชา จงนุช 4/30 ม.2 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

ฝ่ายบัญชีกลุ่มฯ 

6 คุณดวงสมร ปราการรัตน์ 64/21 ม.3 ต.บางกระเบา  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 

กรรมการกลุ่มฯ 

7 คุณกัลยา จึงสมานญาติ 25/157 ม.2 ต.สนามจันทร์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

รองประธานกลุ่มฯ 

8 คุณเศรษฐี จิติราช 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

9 คุณบุษบา บุดดา 72/66 ม. ต.บางแขม อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 

10 คุณจักรกฤษณ์ จิติราช 152/35 ม.6 ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 

สมาชิกกลุ่มฯ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Product Testing) 
แบบสอบถามชุดที่ 8 R2 

ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ ผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เค้กเพลินบานาน่า 

(เค้กกล้วยหอมผสมข้าวไรซ์เบอรี่ สอดไส้คัสตาร์ด
รสกล้วย) 

400 คน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 400 คน 
 

รายชื่อการสัมภาษณ์ผู้บริโภคการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)  (Product Testing) 
แบบสอบถามชุดที่ 9 R2 

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ อาชีพ 
คุณพันธุ์เทพ เล้าอรุณ 142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน  

อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
089-4137026 ธุรกิจส่วนตัว 

คุณภัณฑิรา มงคลจุฑา 3/72 ต่าบลก่าแพงแสน  
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

081-7223161 ราชการ 

คุณวาสนา หัตถกิจ 24 หมู่ 5 ต่าบลบ้านเลือก  
อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

080-6582828 พนักงานมหาวิทยาลัย 

คุณกานต์ธิดา เล้าอรุณ 142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน  
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

092-5521095 นักศึกษา 

คุณญานิศา ประดิษฐ์บุญ 14/2 หอพักหญิงกนกวรรณ (2713) 
ซอยทรงพล 3 ต่าบลสนามจันทร์ 
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

098-6607349 นักศึกษา 

คุณอังควรา เวียรศีลป์ 1 หอพักหญิงนิยมไทย ต่าบลสนาม
จันทร์ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

083-0061993 นักศึกษา 

คุณชัญญา นาถศิริบ่ารุง 98/1 ถนนกุมภิล ต่าบลห้วยจระเข้ 
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

084-5697372 ค้าขาย 

คุณอารยา สอดสุข 193/2 หมู่ 1 ต่าบลธรรมศาลา 
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

095-1636290 พนักงานขาย 
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ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ อาชีพ 
คุณปวัสตา กล่ินเพ็ง 177/3 - 4 หมู่ 1 ต่าบลปะตง 

อ่าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
085-4355966 นักเรียน 

คุณนวรัตน์ บ่ารุงกิจ 29/2 หมู่ 1 ต่าบลตรอกนอง 
อ่าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

098-5083002 นักเรียน 

คุณเบญจมาศ คงขวัญ 18/1 หมู่ 6 ต่าบลสองพี่น้อง  
อ่าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

090-9910429 นักเรียน 

คุณกีธตรี สมหวาน 16/1 ต่าบลจันทนิมิต อ่าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  

080-0912220 นักเรียน 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ อาชีพ 
คุณพันธุ์เทพ เล้าอรุณ 142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน  

อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
089-4137026 ธุรกิจส่วนตัว 

คุณภัณฑิรา มงคลจุฑา 3/72 ต่าบลก่าแพงแสน  
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

081-7223161 ราชการ 

คุณวาสนา หัตถกิจ 24 หมู่ 5 ต่าบลบ้านเลือก  
อ่าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

080-6582828 พนักงานมหาวิทยาลัย 

คุณกานต์ธิดา เล้าอรุณ 142 หมู่ 7 ต่าบลก่าแพงแสน  
อ่าเภอก่าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

092-5521095 นักศึกษา 

คุณญานิศา ประดิษฐ์บุญ 14/2 หอพักหญิงกนกวรรณ (2713) 
ซอยทรงพล 3 ต่าบลสนามจันทร์ 
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

098-6607349 นักศึกษา 

คุณอังควรา เวียรศีลป์ 1 หอพักหญิงนิยมไทย ต่าบลสนาม
จันทร์ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

083-0061993 นักศึกษา 

คุณชัญญา นาถศิริบ่ารุง 98/1 ถนนกุมภิล ต่าบลห้วยจระเข้ 
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

084-5697372 ค้าขาย 

คุณอารยา สอดสุข 193/2 หมู่ 1 ต่าบลธรรมศาลา 
อ่าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

095-1636290 พนักงานขาย 
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ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ อาชีพ 
คุณปวัสตา กล่ินเพ็ง 177/3 - 4 หมู่ 1 ต่าบลปะตง 

อ่าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
085-4355966 นักเรียน 

คุณนวรัตน์ บ่ารุงกิจ 29/2 หมู่ 1 ต่าบลตรอกนอง 
อ่าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

098-5083002 นักเรียน 

คุณเบญจมาศ คงขวัญ 18/1 หมู่ 6 ต่าบลสองพี่น้อง  
อ่าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

090-9910429 นักเรียน 

คุณกีธตรี สมหวาน 16/1 ต่าบลจันทนิมิต อ่าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี  

080-0912220 นักเรียน 

 

รายชื่อสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ ประธานกลุ่มฯ 
2 คุณบรรเทิง คุ้มเจริญ ท่ีปรึกษา 
3 คุณพิทักษ์ ศุภก่าเนิด ท่ีปรึกษา 
4 คุณชัยพฤกษ์ ปรางทอง เลขานุการ 
5 คุณวิไลย จันทร์สฤษด์ิชัย ฝ่ายการเงิน 
6 คุณศรีนวล ชังเก ฝ่ายบัญชี 
7 คุณวรนุช ลีลาสิริวิลาศ ฝ่ายบัญชี 
8 คุณบุญล้อม ไพรรักษ์บุญ ฝ่ายจัดซื้อ 
9 คุณอ้วน พยุง ฝ่ายจัดซื้อ 
10 คุณบุญช่วย ชังเก ฝ่ายผลิต 
11 คุณจ่าเนียร ฉิมพระคุณ ฝ่ายผลิต 
12 คุณวิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ ฝ่ายขาย 
13 คุณคณิต โฆษิตวัฒนฤกษ ์ สมาชิก 
14 คุณวรรณภา ไพรรักษ์บุญ สมาชิก 
15 คุณสมคิด  ศุภก่าเนิด สมาชิก 
16 คุณเกาศัลย์ แก้วยิ่งยง สมาชิก 
17 คุณชลธิชา จิรปฐมชัย สมาชิก 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

18 คุณส่าราญ ไพรรักษ์บุญ สมาชิก 
19 คุณวนิดา ไพรรักษ์บุญ สมาชิก 
20 คุณวริศฌา ชังเก สมาชิก 
21 คุณปณิตา ชังเก สมาชิก 
22 คุณจ่าปา น้อยพิทักษ์ สมาชิก 
23 คุณชัยวัฒน์ รัตนประทีปพร สมาชิก 
24 คุณฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ สมาชิก 
25 คุณวรรณยศ บุญเพิ่ม สมาชิก 
26 คุณอดุลย์ สาลิฟา สมาชิก 
27 คุณพฤติพงศ์ พัวศิริ สมาชิก 
28 คุณณฐพร กล้าหาญ สมาชิก 
29 คุณอารยะ สวัสดิชัย สมาชิก 
30 คุณอัญญาภรณ์ สวัสดิชัย สมาชิก 
31 คุณขวัญเนตร ธรรมาภรณ์พิลาศ สมาชิก 
32 คุณรับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ สมาชิก 
33 คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ สมาชิก 
34 คุณธีรวิทย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ สมาชิก 
35 คุณนัทดิกร ศรีพันธ ์ สมาชิก 
36 คุณสว่าง หมวดเพชร สมาชิก 
37 คุณอิ่มใจ เกิดเจริญ สมาชิก 
38 คุณบุญชู พุมสงวน สมาชิก 
39 คุณนาตยา พุมสงวน สมาชิก 
40 คุณสามารถ ปรางทอง สมาชิก 
41 คุณสุพจน์ กิจบ่ารุง สมาชิก 
42 คุณกาญจนา จินดาเย็น สมาชิก 
43 คุณมณี สุขรักษา สมาชิก 
44 คุณจรัญ แพดิษฐ์ สมาชิก 
45 คุณสมเจตน์ ปรางทอง สมาชิก 
46 คุณวิภา อินค้า สมาชิก 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

47 คุณสุดสาคร ปรางทอง สมาชิก 
48 คุณปราชญ์ พยุง สมาชิก 
49 คุณประยงค์ กล่ินถนอม สมาชิก 
50 คุณทวีป ไพรบุญรกัษ ์ สมาชิก 
51 คุณนวรัตน์ คุ้มเจริญ สมาชิก 
52 คุณสมัย พยุง สมาชิก 
53 คุณวิวัฒน์ ฉิมพระคุณ สมาชิก 
54 คุณสมเกียรติ คุ้มเจริญ สมาชิก 
55 คุณเกษร คุ้มเจริญ สมาชิก 
56 คุณจิรา มรกตจินดา สมาชิก 
57 คุณส่าราญ คุ้มเจริญ สมาชิก 
58 คุณส่ารวย คุ้มเจริญ สมาชิก 
59 คุณไสว ทองวงศ์ญาติ สมาชิก 
60 คุณอุดม พยุง สมาชิก 
61 คุณสมศักดิ์ หร่ายมณี สมาชิก 
62 คุณกฤษฎา มณีจินดา สมาชิก 
63 คุณธนภรณ์ พลบัติ สมาชิก 
64 คุณวรรลภ พิมพ์วงษ์วาลย ์ สมาชิก 
65 คุณอรณีย์ ศรีรัตน์ สมาชิก 
66 คุณอนุชสรา พยุง สมาชิก 
67 คุณนพมาศ คุ้มเจริญ สมาชิก 
68 คุณรุ่งนภา อินค้า สมาชิก 
69 คุณจารุวรรณ กล่ินถนอม สมาชิก 
70 คุณสุชาติ กิจเจริญ สมาชิก 
71 คุณยุพิน กล่ินถนอม สมาชิก 
72 คุณฉัตรชัย ศรีจันทร์ สมาชิก 
73 คุณสมนึก ศรีจันทร์ สมาชิก 
74 คุณสุมาลี พงษ์อภัย สมาชิก 
75 คุณสุนันท์ อินค้า สมาชิก 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

76 คุณส่านอง ปรางทอง สมาชิก 
77 คุณรัตนพร ปานเจริญ สมาชิก 
78 คุณแสงเดือน บุญปรีชา สมาชิก 

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 
1 คุณสะอาด จึงสมานญาติ ประธานกลุ่มฯ 
2 คุณกัลยา จึงสมานญาติ รองประธานกลุ่มฯ 
3 คุณพงศ์พัฒน์ จึงสมานญาติ ฝ่ายการตลาด 
4 คุณสมศักดิ์ แก้วเกตุศรี ฝ่ายผลิต 
5 คุณธัญพิชชา จงนุช ฝ่ายบัญชี 
6 คุณอดุลย์ ตะราษี ฝ่ายผลิต 
7 คุณธนพัฒน ์ สิกขมาน ฝ่ายผลิต 
8 คุณบุษบา บุดดา ฝ่ายผลิต 
9 คุณชญาดา ศรีสวัสด์ิ ฝ่ายผลิต 
10 คุณจุฑามาศ โกฏแสง ฝ่ายผลิต 
11 คุณพิชยา จึงสมานญาติ สมาชิก 
12 คุณสมพร ไทยอ่อน สมาชิก 
13 คุณวารินทร์ ยดไกรศรี สมาชิก 
14 คุณสมศรี ถิรนันทนาการ สมาชิก 
15 คุณพีรพงษ์ ลอยฟู สมาชิก 
16 คุณผดุง โอชาพงศ์ สมาชิก 
17 คุณเอี่ยมซิม แซ่สิ สมาชิก 
18 คุณธนชัย จรสมนต์ สมาชิก 
19 คุณแสงดาว โชติกะมงคล สมาชิก 
20 คุณสมศรี พลชัย สมาชิก 
21 คุณเสาวภา ยอดไกรศรี สมาชิก 
22 คุณประไพพรรณ อนุสนธิ์พรเพิ่ม สมาชิก 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

23 คุณเกษร ศรีสรรพางค์ สมาชิก 
24 คุณอุษา พิรุฬศิริ สมาชิก 
25 คุณรัตนา อัตโชติ สมาชิก 
26 คุณอุดม จันทร์เพ็ญงาม สมาชิก 
27 คุณทอง ค่าป้าย สมาชิก 
28 คุณวรรณ ธนะศร สมาชิก 
29 คุณนุชจรี ลอยฟุ สมาชิก 
30 คุณพัชรา มูลสิงห์ สมาชิก 
31 คุณพัชรา เทียมสุวรรณ สมาชิก 
32 คุณไพโรจน์ ธีรวัฒนะสุข สมาชิก 
33 คุณดุษฎี ธีรวัฒนะสุข สมาชิก 
34 คุณสายฝน ลิมปสันติเจริญ สมาชิก 
35 คุณกัลยา เท่ียวมาพบสุข สมาชิก 
36 คุณสุนีย์ อนุกูลศักดิ์ สมาชิก 
37 คุณอรวรรณ อ่อนตะวัน สมาชิก 
38 คุณกาหลง พรมดี สมาชิก 
39 คุณเหว่า  ไทยอ่อน สมาชิก 
40 คุณทับทิม น้อยทา สมาชิก 
41 คุณสอิ้ง สุกกล่่า สมาชิก 
42 คุณอุไร วงศ์สถิต สมาชิก 
43 คุณสมหมาย แก่นสวาท สมาชิก 
44 คุณสุวิมล แซ่จิว สมาชิก 
45 คุณวันวิสา แก่นสวาท สมาชิก 
46 คุณคะนีงนิจ อัครภิธางกูล สมาชิก 
47 คุณรุ่งโรจน์ อัครภิธางกูล สมาชิก 
48 คุณมนัญญา อัครภิธางกูล สมาชิก 
49 คุณปริญญษ อัครภิธางกูล สมาชิก 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใชใ้นการวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (ชุดที่ 1 R1) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) 
จ่านวน 10 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกผู้เข้าร่วม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
บริบทและสภาพทั่วไปของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงจากกลุ่ม
ผู้รู้ 

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ......................................................................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1. ช่ือ ............................................................... นามสกุล.......................................................................  
2. เพศ .................................................................. 3. อายุ ............................................................... ปี 
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ............... หมู่ท่ี ....... 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. แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตอยู่ท่ีไหน 
.............................................................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................................... ...................................................................... 

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

14. ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีมียอดจ่าหน่ายและเป็นท่ีนิยมสูงสุด 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
................................................................................................................................... ........................................................................... ...... 
............................................................................................................................................................................. ........................................ 

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

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

17. ท่านคิดว่าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดเด่นอะไร จนท่าให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 

18. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีท่ีไหนบ้าง 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) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง ใช้เป็นแนวทางในการสังเกต ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

การสนทนากลุ่ม 
- การพูดคุย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
- สัมพันธภาพระหว่างการสนทนา 
- ความรู้สึก ความประทับใจ 

 

 
การมีส่วนร่วม 

- ความร่วมมือในการเข้าร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม 

 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความประทับใจท่ีได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทางการตลาด 

 

 
ภาพรวมการด่าเนินงาน 

- ภาพรวมของการด่าเนินงาน พัฒนาศักยภาพ  
  ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
  สร้างสรรค์ 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) (ชุดที่ 3 R1) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Information) 
จ่านวน 5 คน  ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับ ในการศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่าเร็จในการประกอบ
กิจการวิสาหกิจชุมชน 

ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน .................................................................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
1. ช่ือ ....................................................... นามสกุล.............................................................................  
2. เพศ .............................................................. 3. อายุ ................................................................... ป ี
4. ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี .............. หมู่ท่ี ....... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ........................... 
   แขวง/ต่าบล ................................ เขต/อ่าเภอ ................................ จังหวัด .................................... 
5. การศึกษา....................................................... สาขา ......................................................................... 
6. อาชีพหลัก ..................................................... อาชีพเสริม................................................................. 
7. ต่าแหน่ง/ความรับผิดชอบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.............................................................................. 

ตอนที่ 2 สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจ 
8. สภาพปัจจุบันในการด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................. ....................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................................................................. ... 

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

11. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยท่ีท่าให้เกิดความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ในงานวิจัยเร่ือง      
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชุดที่ 4 D1) 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง  
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่าน เกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ี
ผู้วิจัยได้ท่าการพัฒนาขึ้น 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในลักษณะข้อค่าถามจ่านวน 85 ข้อ 
โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาด้วยกับเอกสารฉบับนี้ แล้วอ่านข้อค่าถาม และโปรดท่า

เครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ตามเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
 5   หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
 1   หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของท่านและข้อเสนอแนะ

อื่นๆท่ีมีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามครบทุกข้อและอ่านอย่างละเอียด ค่าตอบของท่านจะ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป 
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             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. กระบวนการพฒันา  ( D = Development Procedure) 
             เง่ือนไขของการใช้โมเดล   “Social Creative Potential Development Model”       
(SCPD Model) ท่ีได้นี้เป็นเพียงแบบจ่าลอง ซึ่งต้องน่าไปปรับใช้กับแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพื่อวิจัยและพัฒนาการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ 

หลักการ: 
วัตถุประสงค์: 

 



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
สร้างสรรค ์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) 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด  

 
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ทุนทางสังคม ( S = Social Capital ) 
1.1 คนในชุมชนมีคุณภาพ ความดี ความ

เสียสละ  
     

1.2 ผู้น่ามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาชุมชน 

     

1.3 ผู้น่าและคนในชุมชน มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การพัฒนา 

     

1.4 สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆในชุมชน
มีความเข้มแข็ง 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1.5 มีการสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
ในชุมชนน่ามาซึ่งความส่าเร็จในการ
พัฒนาชุมชน 

     

1.6 การน่าภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลับมาใช้ใน
การพัฒนา การต่อยอดทรัพยากรท่ีอยู่ใน
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      
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1.18 ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( C = Creative Marketing) 

1.19 การให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมชุมชน      
1.20 น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
     

1.21 มีการน่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานภูมิ
ปัญญาสากล 

     

2.1 การผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของตลาด 

     

2.2 มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น 

     

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน ความรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์  

      

2.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โดยใช้
ความรู้ทางการตลาด 

     

2.5 การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท่ีเหลือใช้       
2.6 การผลิตสินค้าโดยค่านึงถึงผู้บริโภค      
2.7มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความ

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
     

2.8 มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชน 

     

2.9 การออกแบบช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ 

     

2.10 มีการน่าเสนอเรื่องราว ความคิดร่วม
ยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

2.11 มีการพัฒนาประเภท รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 

     

2.12 การแสดงข้อมูล สรรพคุณ 
คุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ 

     

2.13 มีตราสินค้า ท่ีมีความทันสมัย 
เหมาะสม 

     

2.14 มีการแสดงเครื่องหมาย รับรอง
คุณภาพ มาตรฐาน 

     

2.15 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ให้
ทันสมัยกับความต้องการของตลาด 

     

2.16 การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค
ท่ีเป็นจริง 

     

2.17 จัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

     

2.18 จัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

     

2.19 สินค้ามีความพร้อมส่าหรับการจัด
จ่าหน่ายตลอดเวลา 

     

2.20 มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
ส่าหรับผลิตภัณฑ์ 

     

2.21 สถานท่ีจัดจ่าหน่ายมีความสะดวกต่อ
การซื้อหาของผู้บริโภค 

     

2.22 มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าใหม่      
2.23 มีการจัดสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง      
2.24 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ

ต่างๆ 
     

2.25 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย      
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

2.26 มีการให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์      
3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network) 
3.1 มีความเข้าใจขอบเขต ความสามารถท้ัง

ภายในและภายนอก 
     

3.2 ดึงศักยภาพเครือข่ายท้ังภายใน 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 มีการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเข้าร่วม
เครือข่ายทางสังคม 

     

3.11 การให้ความร่วมมือและการเปิดรับ
ร่วมกัน  

     

3.12 การสร้างความสามัคคีของสมาชิกท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรชุมชน 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

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 พื้นท่ีของชุมชน      
4.2 การส่ารวจทุนทางสังคม และทรัพยากร

ชุมชน 
     

4.3 สร้างจิตส่านึกในการพัฒนาชุมชน      
4.4 ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท่างานส่วนรวม 
     

4.5 สร้างกระบวนการมีส่วนรว่มในการ
ท่างานร่วมกัน 

     

4.6 มีตัวแทนชุมชน แกนน่าในการร่วม
วางแผน พัฒนากลุ่มองค์กร 

     

4.7 มีการสนับสนุนการเรียนรู้ และฝึกฝน
ทักษะในด้านต่างๆ 

     

4.8 การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจชุมชน 
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ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนฯ 

ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
(5) 

มาก       
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย     
(2) 

น้อยที่สุด
(1) 

4.8 การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้านการ
ประกอบธุรกิจชุมชน 

     

4.9 การพัฒนาความรู้ในส่ิงท่ีชุมชนให้ความ
สนใจ 

     

4.10 การพัฒนาความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

     

4.11 การน่าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนา
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 จัดกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ลด
ต้นทุน  

     

4.18 การสร้างคุณภาพ มาตรฐาน การ
รับรองจากหน่วยงานต่างๆ 

     

4.19 การเตรียมความพร้อมในการออกสู่
ตลาดของผลิตภัณฑ์ 

     

4.20 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ต่างๆ ท้ังกระบวนการ 
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pre-test & Post-test (ชุดที่ 5 D1) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันท่ี 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                                                                                       
ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

ค าช้ีแจง   กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงบนค่าตอบท่ีท่านคิดว่าถูกต้องมากท่ีสุด                                            
              ท่านมีระยะเวลาในการทดสอบ 20 นาที 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลค่าถามในการวัดความรู้  จ่านวน 20 ข้อ 
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึงอะไร 

ก. การสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากความสามารถและทุนของท้องถิ่นในการผลิตสินค้า 
ข. การส่ังสมความรู้ของปัจเจกบุคคล 
ค. แนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตให้ตนเอง 
ง. ศิลปะทางด้านความคิดในการประกอบธุรกิจ 

2. จากค ากล่าวที่ว่า “การเพิ่มคุณค่าจึงไม่ใช่การเพิ่มราคา” ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
ก. ถูกต้อง เพราะผู้ผลิตจะจ่าหน่ายในราคาเดิมไม่ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นก็ตาม 
ข. ถูกต้อง เพราะสินค้าท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ท่าให้ลูกค้ามีความต้องการมากข้ึน 
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะการเพิ่มคุณค่าย่อมต้องใช้ต้นทุนท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาสูงขึ้น 
ง. ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

3. ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”  
ก. เป็นนโยบายระดับชาติในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
ข. เป็นการส่งเสริมการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า 
ค. เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด  
ง. ถูกทุกข้อ 

ผู้ประเมินความรู้ล่าดับท่ี ......................... 

คะแนนท่ีได้.............................................. 



421 
 
4. ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ ควรเพิ่มเติมการพัฒนาต่อยอดในด้านใด 
  ก. ด้านต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
  ข. ด้านองค์ความรู้ ความช่านาญในการผลิตสินค้า 
  ค. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
  ง. ด้านงานแสดงสินค้า และการจัดจ่าหน่าย 

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพื้นฐานการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) 
ข. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
ค. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพื้นฐานการใช้การศึกษา (Education) 
ง. การด่าเนินการผลักดันเรื่องการลดต้นทุนการผลิต (Cost reduction) 

6. หากกล่าวว่า “ผู้ประกอบการชุมชนมีส่วนช่วยในการยกระดับความสามรถทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี” ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร 
ก. เห็นด้วย เนื่องจากชุมชนเป็นรากฐานท่ีส่าคัญของระบบเศรษฐกิจ หากชุมชนอยู่ได้ภาพรวมทาง                                                                

       เศรษฐกิจของประเทศจะมีความสามารถท่ีโดดเด่น 
ข. เห็นด้วย เนื่องจากแต่ละชุมชนมีทุนทางสังคมท่ีแตกต่างหลากหลายเป็นส่ิงส่าคัญท่ีภาครัฐต่าง   

      ให้การสนับสนุน                                                                                                                     
ค. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภาคธุรกิจของผู้ประกอบการชุมชนยังมีขนาดเล็กมาก จึงไม่สามารถ 

        ยกระดับเศรษฐกิจประเทศได้ 
ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างไร 
ก. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ข. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ค. การลอกเลียนแบบ 
ง. ผู้น่าเป็นท่ียอมรับของผู้คนในชุมชน 
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8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุน

วัฒนธรรม 
ก. มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ข. การเปล่ียนแปลงทางด้านสินค้า 
ค. เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  
ง. การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 

9. เราสามารถน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ได้หรือไม่ เพราะอะไร 
ก. ได้ เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจและสร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 
ข. ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ 
ค. ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นการให้ความส่าคัญกับภาคเศรษฐกิจท่ีแท้จริง 
ง. ไม่ได้ เพราะวฒันธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี 

10. องค์กรอิสระใดที่ไม่ได้ปฏิบัติท าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข. ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
ค. ส่านักงานบริหารและจัดการองค์ความรู้ 
ง. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

11. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและมีความแปลกใหม่ควรค านึงถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ  
ก. ค่านึงความต้องการของตลาดโลก 
ข. ค่านึงความต้องการของผู้บริโภค 
ค. ค่านึงถึงต้นทุนในการผลิต 
ง. ค่านึงถึงความต้องการของผู้ผลิต 

12. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ก. เพื่อเพิ่มยอดขายและก่าไรขององค์กร 
ข. เพื่อประหยัดพื้นท่ีให้การจัดเก็บสินค้า 
ค. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 
ง. เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
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13. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันตกต้องปรับเปลี่ยน

ทิศทางการด าเนินกลยุทธการแข่งขันของกิจการไปในทิศทางใด 
ก. กลยุทธ์ความได้เปรียบจากปัจจัยการผลิต 
ข. กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการแข่งขันในระดับอาเซียน 
ค. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ง. กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาดท่ีแตกต่าง 

14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบบัที่ 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. ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงของเถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ค. ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติของการผลิตสินค้าใหม่ๆ 
ง. ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 

16. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการของใคร 
ก. ตนเองและครอบครัว 
ข. ภาครัฐบาล 
ค. ภาคเศรษฐกิจและประชาชน 
ง. องค์กรเอกชน 
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17. ข้อใดเป็นเง่ือนไขส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ก. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ 
ข. กลไกในการด่าเนินการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ค. การขับเคล่ือนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ การพัฒนา ความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative entrepreneurs) 
ง. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

18. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการจัดและพัฒนาพื้นที่ที่เปน็แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พืน้ที่ 
สร้างสรรค์งาน รวมทั้งสร้างเมืองสร้างสรรค์ 
ก. เพื่อเพื่อให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และเป็นศูนย์รวมการแลกเปล่ียน

ให้กับนักคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ข. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน ติดตามผล และก่าหนดนโยบายการพัฒนา 
ค. เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ (Creative economy and creative society) ให้

สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ 
ง. เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

19. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ควรให้ความส าคัญกับสิ่งใด                                              
ก. รูปลักษณะและประโยชน์ใช้สอย 
ข. ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ตราสัญลักษณ์ท่ีบ่งช้ีข้อมูลต่างๆ                                                                                      
ค. สีสันท่ีน่าดึงดูดและความต้องการของตลาด 
ง. ถูกทุกข้อ 

20. ขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชนสอดคล้องกับ
ข้อใด 
ก. เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 
ข. เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ส่ือสาร และคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภาคการ

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ค. เป็นการให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์ 
ง. เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินผลการอบรม (ชุดที่ 6 D1) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันท่ี 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

ค าช้ีแจง กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

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 ปีข้ึนไป 
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 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. วันเวลาในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม      
2. สถานท่ีในการจัดการอบรมมีความเหมาะสม      
3. ส่ิงอ่านวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ      
4. อาหารและเครื่องด่ืม      
5. วิทยากรผู้ให้ความรู้ 
   วิทยากรท่านท่ี 1 ดร.นนทวัฒน์  สุขผล 
   วิทยากรท่านท่ี 2 คุณสุจิตรา พัดช่ืน 
   วิทยากรท่านท่ี 3 ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง 

     

6. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม) 

     

7. ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม) 

     

8. ท่านสามารถน่าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

     

9. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม      
10. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการเข้า
อบรมโครงการนี ้

     

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

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

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

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

         ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

         ศุภชัย เหมือนโพธิ์ 

                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (ชุดที่ 7 D1) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง ใช้เป็นแนวทางในการสังเกต ในขณะท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บ

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

 

รูปแบบการสังเกต รายละเอียด ผลการสังเกต 
 

การสนทนากลุ่ม 
- การพูดคุย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 
- สัมพันธภาพระหว่างการสนทนา 
- ความรู้สึก ความประทับใจ 

 

 
การมีส่วนร่วม 

- ความร่วมมือในการเข้าร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม 

 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความประทับใจท่ีได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทางการตลาด 

 

 
ภาพรวมการด่าเนินงาน 

- ภาพรวมของการด่าเนินงาน พัฒนาศักยภาพ  
  ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
  สร้างสรรค์ 
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แบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์(Product Testing) ผลิตภัณฑ์ เค้กเพลินบานานา่ (ชุดที่ 8 R2) 
“เค้กกล้วยหอมทองผสมข้าวไรซ์เบอร่ี สอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย” 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส่าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ่านวน  
400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 

กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
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 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
2.1 ท่านรู้จัก เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย หรือไม่ 
  รู้จัก    ไม่รู้จัก 
2.2 ท่านเคยรับประทาน เค้กสอดไส้คัสตาร์ดรสกล้วย หรือไม่ 
  เคยรับประทาน  ไม่เคยรับประทาน 

ล่าดับท่ี........ / 400 ชุด 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
3.1 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะปรากฏของ “เค้กเพลินบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.2 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกล่ินของ “เค้กเพลินบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.3 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรสชาติของ “เค้กเพลินบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.4 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ “เค้กเพลินบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.5 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณสุทธิของ “เค้กเพลินบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ..................................................................................................................................... 
3.6 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ “เค้กเพลินบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.7 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความชอบโดยรวมของ “เค้กเพลนิบานาน่า” 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
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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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.10 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรขายท่ีใดท่ีท่านสามารถเลือกช้ือได้ง่าย (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 
  ร้านกาแฟ/ร้านขนม   ร้านขายของฝาก  ตามแผง BTS, BRT 
  ร้านสะดวกซื้อ 7-11   ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต    
  โรงเรียน/สถานศึกษา   อื่นๆ โปรดระบุ ........................................... 
3.11 ท่านคิดว่าหาก “เค้กเพลินบานาน่า” ขายในร้านกาแฟ ร้านขนม ตามสถานท่ีสาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 
  เหมาะสม   ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ .................................................. 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
3.12 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด             
       (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” มีการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย ท่าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่ 
  น่าสนใจ   ไม่น่าสนใจ เหตุผลประกอบ .................................................. 
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลด้านการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือ 
4.1 ท่านคิดว่า “เค้กเพลินบานาน่า” จะเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอย่างไร 

                               
ยอมรับอย่างแนน่อน 

5 4 3 2 1  
ไม่ยอมรับอย่างแน่นอน      

 
4.2 ท่านมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซื้อ “เค้กเพลินบานาน่า” อย่างไร 

                               
ซ้ืออย่างแน่นอน 

5 4 3 2 1  
ไม่ซ้ืออย่างแน่นอน      

 
ตอนท่ี 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........................................................................................  

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์(Product Testing) ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง (ชุดที่ 8 R2) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส่าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จ่านวน 
400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป 

กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
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 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
2.1 ท่านรู้จัก ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง หรือไม่ 
  รู้จัก    ไม่รู้จัก 
2.2 ท่านเคยรับประทาน ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง หรือไม่ 
  เคยรับประทาน  ไม่เคยรับประทาน 
 

ล่าดับท่ี........ / 400 ชุด 
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ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
3.1 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะปรากฏของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ ..................................................................................................................................... 
3.2 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกล่ินของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.3 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรสชาติของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.4 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.5 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณสุทธิของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.6 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
เหตุผลประกอบ .................................................................................................................................... 
3.7 ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความชอบโดยรวมของ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
  ชอบมากท่ีสุด      ชอบ      เฉยๆ      ไม่ชอบ      ไม่ชอบมากท่ีสุด 
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 
 



434 
 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.10 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ควรขายท่ีใดท่ีท่านสามารถเลือกช้ือได้ง่าย (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 ตามสถานท่ีสาธารณะ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ 
  เหมาะสม   ไม่เหมาะสม เหตุผลประกอบ ................................................ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
3.12 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสม
ท่ีสุด (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 ใช้ในการบรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ีมีต่อร่างกาย 
ท่าให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจหรือไม่ 
  น่าสนใจ   ไม่น่าสนใจ เหตุผลประกอบ ................................................ 
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลด้านการยอมรับและการตัดสินใจซ้ือ 
4.1 ท่านคิดว่า ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ตรา ใช่เลย จะเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอย่างไร 

                               
ยอมรับอย่างแนน่อน 

5 4 3 2 1  
ไม่ยอมรับอย่างแน่นอน      

 
4.2 ท่านมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซื้อ ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ตรา ใช่เลย อย่างไร 

                               
ซ้ืออย่างแน่นอน 

5 4 3 2 1  
ไม่ซ้ืออย่างแน่นอน      

 
ตอนท่ี 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) (ชุดที่ 9 R2) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง แนวทางการสัมภาษณ์ในแบบสอบถามชุดนี้ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริโภค จ่านวน 10 คน เพื่อเก็บ
ข้อมูลการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ่าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน่าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ....................................................................................................................................... 
ชื่อกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ................................................................................................. 

กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 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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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

2.1 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................................................................................................................................... ................. 

2.2 เมื่อท่านเห็น........................................แล้วท่านรู้สึกอย่างไร 
............................................................................................................................................................... ...................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 

2.3 อะไรที่ท่าให้ท่านตัดสินใจซื้อ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
........................................................................................................................................ ............................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 

2.4 เมื่อท่านได้รับประทาน........................................ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................. .................................................... 

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

2.6 ท่านคิดว่าควรต้ังราคาท่ีเท่าใด จึงจะมีความเหมาะสมท่ีสุด 
............................................................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 

2.7 ท่านคิดว่า........................................นี้ควรมีสถานท่ีในการจัดจ่าหน่ายใดบ้าง  
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 

2.8 ท่านคิดว่าควรท่าการส่งเสริมการตลาดอย่างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด  
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................................................................................................................................... ................. 
2.9 ท่านคิดว่า........................................นี้ ควรปรบัปรุงแก้ไข (เร่งด่วนท่ีสุด) ในด้านใดใน 
....................................................................................................................................... .............................................................................. 
................................................................................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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2.10 ท่านคิดว่า........................................นี้ จะประสบความส่าเร็จในการเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค
หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
.......................................................................................................................................... ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... ................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ 
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แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (ชุดที่ 10 R2) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์  มีความเหมาะสมต่อการน่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ่าหน่ายมากท่ีสุด 

แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอนได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินรูปแบบของเค้กเพลินบานาน่า  
 ตอนท่ี 3 แบบประเมินรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 
 ตอนท่ี 4 แบบประเมินรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 
 ตอนท่ี 5 ค่าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าช้ีแจง: กรุณากรอกข้อมูลของท่าน 
1.1 ช่ือ - นามสกุล.................................................................................................................................. 
1.2 ระดับการศึกษา................................................................................................................................ 
1.3 ความเช่ียวชาญเฉพาะ...................................................................................................................... 
1.4 อาชีพ............................................................................................................................................... 
1.5 สถานท่ีท่างาน................................................................................................................................. 
1.6 ต่าแหน่งทางวิชาการ....................................................................................................................... 
1.7 ต่าแหน่งอื่นๆ.................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบของเค้กเพลนิบานาน่า  
ค่าช้ีแจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้ารูปแบบเค้กเพลินบานาน่าท่ีท่านคิดว่า
เหมาะสมมากท่ีสุดเพียงรูปแบบเดียว 

เค้กเพลินบานานา่ 

 แบบท่ี 1 

                    

 แบบท่ี 2 

                      

 แบบท่ี 3 

                        

 แบบท่ี 4 
 

                         

 แบบท่ี 5 

           
 

 แบบท่ี 6 

             

ตอนที่ 3 แบบประเมินรูปแบบซองบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 

ค่าช้ีแจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนประเมินท่ีท่านเห็นว่ามีเหมาะสมตามความเป็น

จริงท่ีสุดโดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

    ค่าน้่าหนัก 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 

    ค่าน้่าหนัก 4 หมายถึง  มาก 

    ค่าน้่าหนัก 3 หมายถึง  ปานกลาง 

    ค่าน้่าหนัก 2 หมายถึง  น้อย 

    ค่าน้่าหนัก 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

7.5 ซม. 

7.5 ซม. 

8  ซม. 

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

4.5 ซม. 
3 ซม. 

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

7.5 ซม. 

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

3 ซม. 

9  ซม. 

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

3 ซม. 

3.5 ซม. 

1.8 ซม. 

3.5 ซม. 

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

3.5 ซม. 

 9 ซม. 

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

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          
 

 
 
 

 

 

 

 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          
 

 
 
 
 

 

 

 

 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          
 

 
 
 

 

 

 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          
 

 
 
 
 

 

 

 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว13 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          
 

 
 
 

 
 
 
 
 

6.5 ซม. 

13 ซม. 

ความกว้าง 6.5 ซม. 
ความยาว 13 ซม. 
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ตอนที่ 4 แบบประเมินรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของเค้กเพลินบานาน่า 
ค่าช้ีแจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนประเมินท่ีท่านเห็นว่ามีเหมาะสมตามความเป็น
จริงท่ีสุด 
โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
    ค่าน้่าหนัก 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
    ค่าน้่าหนัก 4 หมายถึง  มาก 
    ค่าน้่าหนัก 3 หมายถึง  ปานกลาง 
    ค่าน้่าหนัก 2 หมายถึง  น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าน้่าหนัก 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4 ซม. 

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

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          

         
 
 

 

22 ซม. 

13.5 ซม. 

4 ซม. 

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

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          

            
 22 ซม. 

13.5 ซม. 

4 ซม. 

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

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          

       
 22 ซม. 

13.5 ซม. 

4 ซม. 

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

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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                          

            
 22 ซม. 

13.5 ซม. 

4 ซม. 

ความกว้าง 22 ซม. 
ความยาว 13.5 ซม. 
ความหนา 4 ซม. 
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ตอนที่ 5 ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (ชุดที่ 10 R2) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของรูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมต่อการน่าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดจ่าหน่ายมากท่ีสุด 

แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
 ตอนท่ี 3 ค่าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าช้ีแจง: กรุณากรอกข้อมูลของท่าน 
1.1 ช่ือ - นามสกุล............................................................................................................................... 
1.2 ระดับการศึกษา............................................................................................................................. 
1.3 ความเช่ียวชาญเฉพาะ...................................................................................................................... 
1.4 อาชีพ.............................................................................................................................................. 
1.5 สถานท่ีท่างาน.................................................................................................................................. 
1.6 ต่าแหน่งทางวิชาการ.................................................................................................................. 
1.7 ต่าแหน่งอื่นๆ............................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

ค่าช้ีแจง: กรุณาท่าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  คะแนนประเมินท่ีท่านเห็นว่ามีเหมาะสมตามความเป็น

จริงท่ีสุด โดยมีระดับคะแนนประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

    ค่าน้่าหนัก 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 

    ค่าน้่าหนัก 4 หมายถึง  มาก 

    ค่าน้่าหนัก 3 หมายถึง  ปานกลาง 

    ค่าน้่าหนัก 2 หมายถึง  น้อย 

    ค่าน้่าหนัก 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 
 

บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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บรรจุภัณฑ์ 

หัวข้อการประเมิน/ระดับคะแนนประเมิน 
ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑ์ 

ความสมบูรณ์
เน้ือหาบน 
บรรจุภัณฑ์ 

ความชัดเจน
ของสี ภาพ 

และตัวหนังสือ 

ความเหมาะสม
ของขนาด 
บรรจุภัณฑ์ 

ความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
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. 

20.5 ซม. ความกว้าง 20.5 ซม. 
ความยาว 27.5 ซม. 
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ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................
................................................................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ........................................................
........................................................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... ........................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... ................. 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าช้ีแจง กรุณาท่าเครื่องหมาย ลงในช่องค่าตอบท่ีท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หมายเหตุ 

1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถ
น่ามาปรับใช้ในการด่าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 

      

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความ
ร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

      

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์   ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้ 

      

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา
พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ 
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) ได้ 

      

 
 
 



461 
 

ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หมายเหตุ 

5. การน่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มา
พัฒนา ต่อยอดทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

      

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

      

7. สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็น ให้เกิดผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

      

8. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความ
สนใจ ให้ความร่วมมือ ท่ีอยากจะ
พัฒนาชุมชน เพื่อความส่าเร็จของ
ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

      

9. การจัดอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ความรู้ แนวคิดต่างๆ  ท่ีได้มา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

      

10. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ี
เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สามารถน่าความรู้ไปเผยแพร่ 
ถ่ายทอดแก่กลุ่มของตนได้ 

      

11. ความสามารถในการบริหาร
จัดการของผู้น่าวิสาหกิจชุมชน 
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ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หมายเหตุ 

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 
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ความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด หมายเหตุ 

19. ผู้ประกอบการมีศักยภาพใน
การด่าเนินงาน ท่าให้ส่งผลต่อ
ความส่าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 

      

20. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีได้ สามารถ
น่าไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประเภทอื่นๆ 
ก่อให้เกิดความสามารถทางการ
แข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ   

      

 
 
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... ................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. .......  
 
 
        
         ศุภชัย เหมือนโพธิ์ 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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กรอบแนวทางการถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน  

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

2. ศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

3. รูปแบบ “Social Creative Potential Development Model (SCPD Model)” 

4. ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการวิจัย 

  - การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  - การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่มย่อย 

- การน่าไปปฏิบัติ ความสอดคล้องในเชิงนโยบายของภาครัฐ 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ในการก่าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เกิดจากการน่าผลการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน บริบทพื้นท่ี และความต้องการของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การทบทวน
วรรณกรรม ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 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) ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (P = 
Potential of social network) 4) กระบวนการพัฒนา (D = Development Procedure) 

หลักการ เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน่าไปใช้ได้กับทุกพื้นท่ีเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในบริบทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ท้ังนี้รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Model (SCPD Integrated Model)” เป็นเพียงแบบจ่าลอง ซึ่งสามารถน่าไปปรับ
ใช้กับแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์  เพื่ อการวิ จัยและพัฒนาการสร้ างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 43 รูปแบบ Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD 
Integrated Model) 

 
องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบ “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. กระบวนการพฒันา   (D = Development Procedure) 
ค านิยาม 
ทุนทางสังคม(Social Capital) 
ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นวิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็น

ชุมชนมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่าให้คนในชุมชนอยู่รวมกันเป็นชุมชน และเป็นเครือข่ายทางสังคม
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544:.20) ทุนทางสังคมก็นับเป็นมิติใหม่ในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชน
อันประกอบด้วย เรื่องของค่านิยม ความเอื้ออาทรต่อกัน รวมท้ังเรื่องของสติปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนท่ี
สมควรน่าออกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม (อัมมาร สยามวาลา, 2544: 40) โดยมีองค์ประกอบ
หลักของทุนทางสังคมมี 4 องค์ประกอบ ท่ีมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงให้เกิดเป็นทุนทางสังคม 
ได้แก่ 1) คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ 2) สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดัน
ให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชน/สังคมท่าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  3) วัฒนธรรม    
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เป็นวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ  4) องค์ความรู้ ประกอบด้วย    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ท่ี เกิดขึ้นใหม่ เพื่อตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของชุมชนได้ 
(ส่านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) 

การตลาดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Marketing) 
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) เป็นกระบวนการทางการผลิตใหม่เพื่อ

สร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ผลักดันเปล่ียนแปลงแนวคิดการตลาดให้สร้างสรรค์มาก
ขึ้น โดยต้องค่านึงถึง Functional (ประโยชน์ใช้สอย) กับ Emotional (สุนทรียภาพทางอารมณ์) ไป
พร้อมๆ กัน (กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2557) อีกท้ังเป็นการน่าเอาความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์
เพื่อท่าการตลาดหรือสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีความแปลกใหม่มากขึ้นซึ่งปัจจุบันความคิด
สร้างสรรค์เป็นส่ิงท่ีมีความจ่าเป็นและมีความส่าคัญมากกับสังคมยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า มีสินค้า
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างมากมาย เพราะการตลาดเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง (สุทธิชัย 
ปัญญโรจน์, 2556) 

ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (Potential of social network) 
เครือข่ายทางสังคม เป็นความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจก

บุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับเครือข่าย มีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิง
ต่างๆ เช่น กิจกรรม การส่ือสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย น่ามาการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความรู้ 
การท่างานท่ีมีประสิทธิภาพ ท่าให้เกิดศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (พระมหาสุทิตย์อาภากโร, 2547: 
6) ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม เกิดได้จากความร่วมมือกัน ความสามัคคีของเครือข่าย มียุทธศาสตร์
ระบบการจัดการและการวางแผนท่ีดี เหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
และมีระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการด่าเนินงานของเครือข่าย 
(สนธยา พลศรี, 2550: 265) 

กระบวนการพัฒนา (Development Procedure) 
การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระท่าให้เกิดข้ึนหรือมีการวางแผนก่าหนด

ทิศทางไว้ล่วงหน้าและการเปล่ียนแปลงนี้จะมีสองส่วนท่ีเกี่ยวข้อง คือ การเปล่ียนแปลงท้ังในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังจะต้องมีทิศทางท่ีดีขึ้นเท่านั้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2532) การพัฒนา
เป็นการท่าให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น เป็นการเพิ่มคุณค่าของส่ิงต่างๆ การพัฒนาอาจพัฒนาจากส่ิงท่ีมีอยู่
เดิม หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ก็ได้ 
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คู่มือประกอบการใช้รูปแบบ “Social Creative Potential Development 
Integrated Model (SCPD Integrated Model)” เพื่อน่าไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีผ่านการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) การวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) และการตรวจทานจากผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ
น่ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนฯ ได้อย่างแท้จริง 

ข้อจ ากัด เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งมีการคัดเลือกพื้นท่ีส่าหรับใช้ในการทดลองรูปแบบกรณีศึกษาทดลอง ในพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้การยกตัวอย่าง หรือการก่าหนดกระบวนการต่างๆ จะใช้ภายใต้บ ริบทการ
พัฒนาของจังหวัดนครปฐม ซึ่งการออกแบบรูปแบบฯ ผู้วิจัยได้จัดท่าขึ้นเพื่อให้ผู้ท่ีน่าไปใช้สามารถ
น่าไปประยุกต์กับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 

การน าไปใช้การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ภายใต้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model (SCPD 
Integrated Model)” จะเป็นการสร้างการพัฒนาผู้ประกอบการฯ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของ
แต่ละพื้นท่ี ท้ังนี้จังหวัดนครปฐมได้มียุทธศาสตร์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้การ
วิจัยและพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข และยุทธศาสตร์ท่ี 
3 การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร์ส่านัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ได้ท่าการออกแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

ในเล่มคู่มือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย อภิธานค าศัพท์ ซึ่งจะให้ค่าจ่ากัดความของศัพท์แต่
ละค่า เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจเกิดความเข้าใจในความหมายท่ีตรงกัน 

ตัวชี้วัด  ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มฯ 
วิธีการใช้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated Model 

(SCPD Integrated Model)” ผู้วิจัยได้ก่าหนดแผนงานกระบวนการท่ีประกอบไปด้วยระบบและ
กลไก ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ส่งมอบ (Supplier) ปัจจัยน่าเข้า ( Input) ขั้นตอนการด่าเนินงาน 
(Process) ผลลัพธ์ (Output) และผู้รับบริการ (Customer) ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายผู้วิจัยได้
ท่าการแบ่งแผนภาพกระบวนการท่างานออกเป็น 1 กระบวนหลัก และ 6 กระบวนการย่อย ซึ่งจะ
สามารถน่ามาบูรณาการการท่างานในกระบวนการหลัก ได้แก่ 
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กระบวนการหลัก : กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กระบวนการย่อยที่ 1 กระบวนการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทางสังคม 
กระบวนการย่อยที่ 2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
กระบวนการย่อยที่ 3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ 
กระบวนการย่อยที่ 4 กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
กระบวนการย่อยที่ 5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing) 
กระบวนการย่อยที่ 6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด 
ท้ังนี้ในแต่ละกระบวนการจะมีค่าอธิบายภายใต้แผนภาพกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 44  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการหลักท่ี 1 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น

กระบวนการหลักท่ี 1 ท่ีมีกระบวนการย่อย 6 กระบวนการเป็นกลไกขับเคล่ือนให้เกิดผลลัพธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังนี้กระบวนการหลักท่ี 1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการ มีความรู้ความ
เข้าใจและน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นแนวทางท่ีเป็นระบบดังนี้ 

หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการท่าการสรรหาแต่งต้ังคณะท่างานพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด่าเนินการรวบรวม ศึกษา ทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ หนังสือ 
ต่ารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรวมเรียกว่า ปัจจัยน่าเข้า ( Input) ท่ี
ได้รับการส่งมอบ (Supplier) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ เพื่อเข้าสู่ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อม 
ส่าหรับข้ันนี้ในกระบวนการหลัก สามารถน่าผลผลิตจากกระบวนการย่อยท่ี 1-1 ผลการศึกษาบริบท
พื้นท่ีและทุนทางสังคม และกระบวนการย่อยท่ี 1-2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอก (SWOT Analysis) เป็นปัจจัยน่าเข้า (Input) ท่ีได้รับการส่งมอบ (Supplier) กระบวน 
การย่อยท่ี 1-1 และ 1-2 ตามล่าดับ เข้าสู่ขั้นท่ี 2 ขั้นด่าเนินการ ส่าหรับขั้นนี้ในกระบวนการหลัก 
สามารถน่าผลผลิตจากกระบวนการย่อยท่ี 1-3 ผลการจัดอบรมให้ความรู้ กระบวนการย่อยท่ี1-4 
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม และกระบวนการย่อยท่ี 
1-5 รายงานผลการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) เป็นปัจจัย
น่าเข้า (Input) ท่ีได้รับการส่งมอบ (Supplier) กระบวนการย่อยท่ี 1-3 1-4 และ 1-5 ตามล่าดับ ให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจพิจารณาความเหมะสม หากเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ขั้นท่ี 3 ขั้นออกสู่ตลาด ส่าหรับขั้นนี้ในกระบวนการหลัก สามารถน่าผลผลิตจาก
กระบวนการย่อยท่ี 1-6 ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นปัจจัยน่าเข้า (Input) ท่ีได้รับการส่ง
มอบ (Supplier) ท้ังนี้เมื่อกระบวนการด่าเนินการมาแล้วเสร็จท้ัง 3 ขั้นข้างต้น หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้ด่าเนินการ เข้าสู่ขั้นท่ี 4 การตรวจสอบและประมวลผล รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ปรับปรุงรูปแบบให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการสามารถน่าไป
ปฏิบัติโดยมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถท่าซ้่าได้ มีการประเมินผลอย่างสม่่าเสมอเพื่อการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศความรู้ แก่ผู้
ท่ีสนใจ และสามารถใช้รูปแบบ “Social Creative Potential Development Integrated 
Integrated Model (SCPD Integrated Model)” ในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
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ภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สนองต่อนโยบายทางการพัฒนาของประเทศ ได้มาซึ่ งผู้ประกอบการชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสินค้า ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ท้ังนี้กระบวนหลักท่ี 1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะสามารถสร้างผลผลิต (Output) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าสู่ความคาดหวังท่ีก่อเกิดผลลัพธ์ (Outcome) ของผู้ประกอบการ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ฯลฯ  

กระบวนการต่อจากนี้จะเป็นกระบวนการย่อยท้ังหมด 6 กระบวนการท่ีน่าผลผลิต 
(Output) ในแต่ละกระบวนการมาเป็นปัจจัยน่าเข้า ( Input) ผู้ท่ีท่าการศึกษา ผู้สนใจจะเห็นได้ว่า 
ผู้วิจัยได้เขียนให้เห็นถึงการบูรณาการผลท่ีได้ในแต่ละขั้นตอนท่ีมีความเกี่ยวพันธ์เช่ือมโยงกันในมิติ
ต่างๆ ซึ่งผู้ท่ีท่าการศึกษา ผู้สนใจ จะได้เรียนรู้จากกระบวนการย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 45  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยท่ี 1-1 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-1 กระบวนการศึกษาพื้นท่ีและทุนทางสังคม เป็นองค์ประกอบของ

กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทาง
สังคมท่ีน่าไปใช้กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังนี้ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-1 กระบวนการศึกษาพื้นท่ีและทุนทางสังคม จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทาง
ท่ีเป็นระบบ ดังนี้  

การศึกษา รวบรวม จ่าแนก ปัจจัยน่าเข้า ในการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทางสังคม 
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษาข้อมูลต่างๆ ท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล ข้อมูลบริบทพื้นท่ี ข้อมูลชุมชน ข้อมูล
ผู้ประกอบการ ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นรวมเรียกว่า
ปัจจัยน่าเข้า (Input) ท่ีได้รับการส่งมอบ (Supplier) จากหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รัฐบาล จังหวัด เทศบาล อ่าเภอ องค์การบริหารส่วนต่าบล องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ หน่วยงานผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้น่า
ชุมชน สมาชิกกลุ่มฯ รวมถึงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลและสารสนเทศ
ต่างๆ ให้คณะท่างานพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูล ได้มาซึ่งรายงานผลการศึกษาบริบทพื้นท่ีและ
ทุนทางสังคม 

ท้ังนี้กระบวนย่อยท่ี 1-1 กระบวนการศึกษาพื้นท่ีและทุนทางสังคม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ ผลการศึกษาบริบทพื้นท่ีและทุนทาง
สังคมท่ีสามารถให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป 
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ภาพที่ 46  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยท่ี 1-2 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis เป็น

องค์ประกอบของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ท่ีน่าไปเป็นข้อมูลส่าคัญในการวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ ตลอดจนศักยภาพการท่างานของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ท้ังนี้ กระบวนการ
ย่อยท่ี 1-2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทาง
ท่ีเป็นระบบ ดังนี้  

การศึกษา รวบรวม การจ่าแนกปัจจัยน่าเข้าในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีส่าคัญ (ปัจจัยน่าเข้า Input) ซึ่งแบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมภายในของผู้ประกอบการฯ และสภาพแวดล้อมภายนอกของผู้ประกอบการ  

สภาพแวดล้อมภายในของผู้ประกอบการฯ หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินการภายในของผู้ประกอบการ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีผู้ประกอบการสามารถควบคุมหรือ
เปล่ียนแปลงได้ อาทิ ข้อมูลท่ีส่าคัญภายในกลุ่มวิสาหกิจ ผู้น่า การบริหารจัดการ วัตถุ ดิบ 
กระบวนการผลิต สินค้า การตลาด การเงิน และงบประมาณ เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมภายนอกของผู้ประกอบการฯ หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด่าเนินงานภายนอกของผู้ประกอบการ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือ
เปล่ียนแปลงได้ แต่มีผลต่อการด่าเนินงานของธุรกิจท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นผู้ประกอบการจึง
ต้องให้ความสนใจ ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาทิ ข้อมูลนโยบายของรัฐบาล 
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ข้อมูลบริบทพื้นท่ี 
ข้อมูลชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลปัจจัยน่าเข้า (Input) ดังกล่าวมาข้างต้นท่ีได้รับการส่งมอบ (Supplier) 
จากกระบวนการย่อยท่ี 1-1 กระบวนการศึกษาพื้นท่ีและทุนทางสังคม ส่ือต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยใช้
เครื่องมือตามหลักวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ใช้เครื่องมือห่วงโซ่คุณค่า ( Value 
Chain) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี (PEST) เครื่องมือแรงกดดัน 5 ประการทางธุรกิจ (Five Force Model) น่ามาซึ่งผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ให้คณะท่างานพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้มา
ซึ่งรายงานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ท้ังนี้กระบวนการย่อยท่ี 1-2 กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ท่ีสามารถให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป 
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ภาพที่ 47  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยท่ี 1-3 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ เป็นองค์ประกอบของ

กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาท่าให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและความช่านาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีน่าไปใช้กับการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังนี้ กระบวนการย่อยท่ี 1-3 
กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทางท่ีเป็นระบบ 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 การเรียงล่าดับหัวข้อท่ีควรจะเป็น ตลอดจนการก่าหนดลักษณะ
ของวิทยากรผู้ด่าเนินการฝึกอบรม เรื่องใดควรจัดอบรมแบบให้ความรู้ เรื่องใดควรใช้การฝึกอบรม
ในขณะปฏิบัติงาน ให้คณะท่างานพิจารณาเห็นชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ ท่าการ
เรียนเชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ ในแต่ละหัวข้อท่ีผู้ด่าเนินการก่าหนดร่วมกับทางกลุ่มผู้ประกอบการ 
ท้ังนี้ในกระบวนการจัดอบรมให้ความรู้นั้นจะสามารถวัดผลลัพธ์ได้ ก่อนเข้าสู่การให้ความรู้ของ
วิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ นั้นผู้ด่าเนินการจัดการอบรมต้องท่าการประเมินผลก่อนจัดอบรม Pretest 
และประเมินผลหลังการจัดอบรม Posttest เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดท่ารายงานผลการจัดอบรมให้
ความรู้  

ท้ังนี้กระบวนย่อยท่ี 1-3 กระบวนการจัดอบรมให้ความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ สมาชิกของกลุ่มผู้ประกอบการมีความรู้
ความสามารถ ท่ีจะน่าไปใช้ประโยชน์ส่าหรับกลุ่มผู้ประกอบการฯ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงาน
น่าไปใช้ต่อไป 
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ภาพที่ 48  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยท่ี 1-4 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-4 กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) เป็นอง ค์ประกอบของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลัก ท่ี  1 
(กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษาแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ท่ีน่าไปใช้กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังนี้  

แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ให้ได้มาซึ่งช้ินงานต้นแบบนั้น เกิดจากการ
รวบรวมปัจจัยน่าเข้า (Input) อาทิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความสนใจของทางกลุ่ม 
วิทยากรผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้  รวมถึงงบประมาณอุปกรณ์ต่างๆ และทุนทางสังคมท่ีมีอยู่  เพื่อเข้าสู่
กระบวนการวิเคราะห์ สรุปแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มฯ อาทิ เรื่องเล่า ( Story) ภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นต้น 
คณะท่างานทุกท่านพิจารณาร่วมกันเห็นสมควรให้ศึกษาและพัฒนาให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
ผู้ด่าเนินการจึงเชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ เข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน 
On the Job Training เพื่อให้สมาชิกกลุ่มฯได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ควบคู่กับการแสดงความ
คิดเห็น และใช้ทักษะความช่านาญในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ี ร่วมกับองค์ความรู้ของวิทยากร 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้รู้ ผ่านการพิจารณาของคณะท่างานทุกคน ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ี
เกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในกลุ่มฯ 

ท้ังนี้กระบวนย่อยท่ี 1-4 กระบวนการวางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
( ต้นแบบ) ซึ่ ง เป็น ส่วนหนึ่ ง ของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลัก ท่ี  1 
(กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต 
คือ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มฯ ท่ีสามารถให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป 
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ภาพที่ 49  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยท่ี 1-5 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing) เป็นองค์ 

ประกอบของกระบวนการหลัก.ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี.1.(กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีน่าไปใช้กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังนี้ กระบวนการย่อยท่ี 1-5 กระบวนการ
ทดสอบตลาด (Product Testing) จัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทางท่ีเป็นระบบ ดังนี้  

การก่าหนดประเด็น ทบทวนข้อมูลสารสนเทศ ผู้ด่าเนินการต้องท่าการศึกษาข้อมูลต่างๆ 
ท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ หนังสือ ต่ารา แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น น่าข้อมูลสารสนเทศใช้ในการก่าหนดวัตถุประสงค์ ส่าหรับ
การทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) นั้น จะเป็นการศึกษาแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ผู้ด่าเนินการก่าหนดขอบเขต กรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง และ
ออกแบบเครื่องมือในการวิจัย หลังจากได้เครื่องมือในการวิจัยตามหลักวิชาการท่ีผ่านการทดสอบหา
ค่าความเช่ือมั่นและการตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญแล้วนั้น 
ผู้ด่าเนินการสามารถลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ น่าสู่การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลการวิจัย คณะท่างานได้ท่าการพิจารณาผลการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) เพื่อน่าผลการทดสอบตลาด (Product Testing) ท่าการปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายต่อไป 

ท้ังนี้กระบวนย่อยท่ี 1-5 กระบวนการทดสอบตลาด (Product Testing) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ รายงานผลการทดสอบ
ตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product Testing) ท่ีสามารถให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้
ด่าเนินงานน่าไปใช้ต่อไป 
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ภาพที่ 50  แผนภาพกระบวนการฯ คู่มือประกอบการใช้ รูปแบบ “Social Creative Potential 
Development Integrated Model (SCPD Integrated Model)” กระบวนการย่อยท่ี 1-6 
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ค าอธิบายกระบวนการ 
กระบวนการย่อยท่ี 1-6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาด 

เป็นองค์ประกอบของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา
แผนงานการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และน่าออกสู่ตลาด ท่ีน่าไปใช้กับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท้ังนี้ กระบวนการย่อยท่ี 1-6 กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาดจัดท่าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินการมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถน่าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเป็นแนวทางท่ีเป็นระบบ ดังนี้  

รวบรวมปัจจัยน่าเข้า (Input) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ต้นแบบท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุ่มฯ งบประมาณของกลุ่ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงก่าลังแรงกายและแรงใจของ
เพื่อนสมาชิกทุกคน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละงาน การท่างานเป็นทีม ความสามัคคี การช่วยเหลือเอาแรงกั น 
ภายใต้บริบทพื้นฐานท่ีสมาชิกทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ผ่านการพิจารณาจากคณะท่างานในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อเป็นท่ีเรียบร้อย 
ผู้ด่าเนินงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มฯ เตรียมน่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ออกสู่ตลาด  

ท้ังนี้กระบวนย่อยท่ี 1-6 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และออกสู่ตลาดซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการหลัก ตามแผนภาพกระบวนการหลักท่ี 1 (กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์) จะได้รับผลผลิต คือ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ี
เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่มฯ ท่ีสามารถให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ด่าเนินงาน
น่าไปใช้ต่อ น่าออกสู่ตลาดต่อไป 

อภิธานค าศัพท์ (Glossary) 
วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) หมายถึง การประกอบการโดยการรวมกลุ่ม

กันในชุมชนมีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตท้ังด้านการผลิต การค้า และการเงิน และ
ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม (อุมาพร กาญจนคลอด, 2550) 

การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) หมายถึง เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานท่ีจริง เป็นการให้ค่าแนะน่าเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว 
(One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นท่ีการท่างาน (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึง แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ . (Knowledge).การศึกษา.(Education).การสร้างสรรค์งาน .
(Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) เป็นการสร้างมูลค่าสินค้า 
หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ (John Howkins) 
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ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Creative product) หมายถึง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการคิดค้น
ขึ้นมาใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านการถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิปัญญา นวัตกรรมต่างๆในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 

ผู้รับบริการ (Customer) หมายถึง บุคคลท่ีมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนมีอ่านาจในการซื้อ อ่านาจในการต่อรอง  

ผู้ประกอบการชุมชน (Entrepreneurial Community) หมายถึง ผู้ด่าเนินกิจกรรมต่างๆ
ทางเศรษฐกิจ ท่ีเกิดการจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนท้ังทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
และอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน (ขวัญกมล ดอนขวา, 2555) ค่าว่าผู้ประกอบการในท่ีนี้มี
ความหมายใกล้เคียงกับค่าว่า วิสาหกิจชุมชน  

อัตลักษณ์ ( Identity) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีของ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชนนั้นๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

ปัจจัยน่าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ท่ีเป็นส่วนร่วมเริ่มต้น และเป็นตัวส่าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร 
(จันทรานี สงวนนาม, 2553) 

การตลาด (Marketing) หมายถึง การกระท่ากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจท่ีมีผลให้เกิด
การน่าสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจ 
ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ 

ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการแปลงสภาพสู่ผลลัพธ์เป็นรูปธรรม
ท่ีต้องการเรียกว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย (final product) ท่ีจัดท่าขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหน่วยงาน
ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้ (จันทรานี สงวนนาม, 2553) 

สถานท่ีจัดจ่าหน่าย (Place) หมายถึง สถานท่ีวางจ่าหน่ายสินค้า หรือบริการออกสู่ตลาด
เป้าหมาย ท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ เลือกหาได้ง่าย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานท่ี
สาธารณะ 

ราคา (Price) หมายถึง จ่านวนเงินท่ีใช้ในการแลกเปล่ียนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ 
(สินค้าและ/หรือบริการ)โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการในรูปแบบเงินตรา 
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ขั้นตอนการด่าเนินการ (Process) หมายถึง การน่าเอาปัจจัยทางการบริหารทุกประเภท
มาใช้ในการด่าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การบริหารการจัดการ การด่าเนินงาน การวัดผล
และประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ปัจจัยท้ังหลายเข้าสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (จันทรานี สงวนนาม, 2553) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) สินค้าหรือบริการ ท่ีน่าเสนอเพื่อตอบสนองความจ่าเป็นหรือความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) หมายถึง กระบวนการท่ีท่าให้
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีลักษณะ
แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ โดยสามารถสนองความต้องการเดิม หรือความต้องการใหม่ของผู้ซื้อ
ได้ (ศจี สุวรรณศรี, 2551) 

การทดสอบตลาด (Product Testing) หมายถึง การน่าผลิตภัณฑ์ไปทดลองตลาด เพื่อ
ทราบความต้องการของผู้บริโภคท่ีแท้จริง และน่าข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงแก้ไข ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค 

การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุ้นให้
เกิดการขายได้ในทันที เป็นการจูงใจท่ีเสนอคุณค่าพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค คนกลาง 
(ผู้จัดจ่าหน่าย) หรือหน่วยงานขาย  

ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึง ข้อมูลท่ีไม่สามารถบอกได้ว่า มีค่า
มากหรือน้อย แต่จะสามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดี หรือบอกลักษณะความเป็นกลุ่มของ ข้อมูล เช่น เพศ 
ศาสนา สีผม คุณภาพสินค้า ความพึงพอใจ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) 

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึง ข้อมูลท่ีสามารถวัดค่าได้ ว่ามีค่า
มากหรือน้อยซึ่งสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น คะแนนสอบ อุณหภูมิ ส่วนสูง น้่าหนัก 
ปริมาณต่างๆ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2552) 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งท่ีรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว 
ท่ีมีผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ท่าการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น ข้อมูลทางสถิติ
ต่างๆ ท่ีมีการบันทึกไว้แล้ว ข้อมูลจากรายงานการวิจัย บันทึกการนิเทศ เป็นต้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2552) 

ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทาง
สังคมท่ีเราสามารถเรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมันได้ ประกอบด้วยความไว้วางใจ (trust) 
บรรทัดฐาน (norm) และเครือข่าย (Network) 



488 
 

เรื่องเล่า (Story) หมายถึง เรื่องท่ีเกิดจากการน่าเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดขึ้น หรือ
ประสบการณ์ท่ีพบเจอ มาเล่าให้คนอื่นฟัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

ผู้ส่งมอบ (Supplier) หมายถึง ผู้ท่ีส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานหรือหน่วยบริการ การค้นหา
ซัพพลายเออร์ท่ีให้ราคาดี (ถูกกว่าของรายอื่น) หรือสร้างสัมพันธ์ท่ีดี เปรียบเสมือนหัวใจของ
ความส่าเร็จของกิจการ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) หมายถึง เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส่าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่ง ช่วยผู้บริหารก่าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท่างานขององค์กร (Armstrong.M, 1996) 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื้นฐานความรู้ ความสามารถ ความเช่ือของชุมชน ท่ี
น่ามาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)   
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของเคร่ืองมือการวิจัย 

1. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้ในการสอบถามข้อมูล
เบ้ืองต้นของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (ชุดท่ี 1 R1) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 64  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured.Interview) ใช้ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
เริ่มก่อตั้ง .... ปัจจุบันประกอบกิจการ
มาแล้ว .. ปี 
สมาชิกแรกเริ่ม... ปัจจุบันมีสมาชิก
จ่านวน .... คน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีกี่ชนิด +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่อะไรบ้าง +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตอยู่ท่ีไหน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
กระบวนการในการผลิต มีอะไรบ้าง +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
ผลิตภัณฑ์ชนิดไหนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีมียอดจ่าหน่ายและเป็นท่ีนิยม
สูงสุด 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบ้างหรือไม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 64  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) ใช้ในการสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ท่านคิดว่าสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
จุดเด่นอะไร จนท่าให้เป็นที่รู้จักของคน
ท่ัวไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มมีท่ีไหนบ้าง 
และมีช่องทางการจัดจ่าหน่ายอย่างไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

หน่วยงานของภาครัฐมีส่วนร่วมช่วย
พัฒนากลุ่มอย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ในด้านต่างๆให้กับสมาชิกบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ทางกลุ่มมีการปรับปรุงรูปแบบ บรรจุ
ภัณฑ์ หีบห่อของสินค้าบ้างหรือไม่ 
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ใครเป็นผู้แนะน่าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
และจัดจ่าหน่ายสินค้าของทางกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

สินค้าในปัจจุบันได้มีการรองรับคุณภาพ
จากหน่วยงานใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่าเหตุผลใด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของท่านใน 1 - 2 ปีนี้ 
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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2. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบ
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (ชุดท่ี 2 R1) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 65 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R 
แปล
ความ 

1 2 3 4 5 
รูปแบบการสังเกต รายละเอียดการสังเกต  

การสนทนากลุ่ม 

- การพูดคุย การแก้ 
ปัญหาและการตัดสินใจ 
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนา 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

การมีส่วนร่วม 

- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจท่ีได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทาง
การตลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ภาพรวมการ
ด่าเนินงาน 

- ภาพรวมของการ
ด่าเนินงาน พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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3. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามเชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Structured Interview) ศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน (ชุดท่ี 3 R1) โดย
ผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 66  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามเชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth 
Structured Interview) ศึกษาสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส่าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

สภาพปัจจุบันในการด่าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ประสบปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านมีวิธีจัดการกับปัญหาและอุปสรรค
ของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างไร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

การด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
จุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยท่ีท่าให้เกิด
ความส่าเร็จในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการ
การสนับสนุนทางด้านใดบ้าง และจาก
หน่วยงานใด 

0 +1 +1 +1 +1 1 4 สอดคล้อง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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4. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชุดท่ี 4 D1) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

1. ทุนทางสังคม( S = Social Capital ) 
1.1 คนในชุมชนมีคุณภาพ ความดี ความ
เสีย สละ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.2 ผู้น่ามีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.3 ผู้น่าและคนในชุมชน มีทัศนคติท่ีดี
ต่อการพัฒนา 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.4 สถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆใน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.5 มีการสร้างการมีส่วนร่วม ความ
ร่วมมือในชุมชนน่ามาซึ่งความส่าเร็จใน
การพัฒนาชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.6 การน่าภูมิปัญญาในท้องถิ่น กลับมา
ใช้ในการพัฒนา การต่อยอดทรัพยากรท่ี
อยู่ในสอดคล้องชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.7 การพัฒนาองค์ความรู้ในชุมชน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

1.8 การส่งเสริม และสนับสนุน ปราชญ์
ชาวบ้าน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.9 มีการผสมผสานความรู้เดิม กับ
ความรู้ใหม่ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.10 มีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม
ร่วมกัน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.11 มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.12 สมาชิกมีความสนใจในการ
ประกอบธุรกิจชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.13 สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ  
การจัดสรรทรัพยากรชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.14 การให้ความส่าคัญวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.15 ทุกคนมีความสนใจในการประกอบ
สัมมาอาชีพส่วนรวม 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.16 มีการส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.17 การสร้างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

1.18 ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

1.19 การให้คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

1.20 น่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 -1 +1 0.60 3 ไม่สอดคล้อง 

1.21 มีการน่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2. การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( C = Creative Marketing) 
2.1 การผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.2 มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพื้นฐาน 
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์  

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
โดยใช้ความรู้ทางการตลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.5 การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบท่ีเหลือใช้  +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
2.6 การผลิตสินค้าโดยค่านึงถึงผู้บริโภค 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
2.7 มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.8 มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคนใน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.9 การออกแบบช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.10 มีการน่าเสนอเรื่องราว ความคิด
ร่วมยอดให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

2.11 มีการพัฒนาประเภท รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.12 การแสดงข้อมูล สรรพคุณ 
คุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.13 มีตราสินค้า ท่ีมีความทันสมัย 
เหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.14 มีการแสดงเครื่องหมาย รับรอง
คุณภาพ มาตรฐาน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.15 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
ให้ทันสมัยกับความต้องการของตลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.16 การให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์แก่
ผู้บริโภคท่ีเป็นจริง 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.17 จัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.18 จัดต้ังราคาให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.19 สินค้ามีความพร้อมส่าหรับการจัด
จ่าหน่ายตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.20 มีการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
ส่าหรับผลิตภัณฑ์ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.21 สถานท่ีจัดจ่าหน่ายมีความสะดวก
ต่อการซื้อหาของผู้บริโภค 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

2.22 มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าใหม่ +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
2.23 มีการจัดสินค้าตัวอย่างให้ทดลอง +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

2.24 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2.25 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
2.26 มีการให้ค่าแนะน่าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3. ศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ( P = Potential of social network) 
3.1มีความเข้าใจขอบเขต ความสามารถ
ท้ังภายในและภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.2 ดึงศักยภาพเครือข่ายท้ังภายใน และ
ภายนอกในการพัฒนาองค์กร และชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.3 เครือข่ายอื่นๆ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.4 มีกระบวนการ กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.5 ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ 
ส่งผลต่อความส่าเร็จในองค์กรชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.6 ทราบถึงวัตถุประสงค์การท่างาน
ของเครือข่ายทางสังคม 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

3.7 มีการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานอื่นๆ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

3.8 การจัดกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

3.9 เครือข่ายมีส่วนช่วยในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

3.10 มีการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเข้า
ร่วมเครือข่ายทางสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.11 การให้ความร่วมมือและการเปิดรับ
ร่วมกัน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.12 การสร้างความสามัคคีของสมาชิก
ท้ังภายในและภายนอกองค์กรชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.13 เครือข่ายมีขวัญและก่าใจ 
เจตนารมณ์ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.14 มีการส่งเสริมด้านทรัพยากร
ระหว่างเครือข่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.15 การสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.16 การก่าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อ
แสดงเป้าหมายในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

3.17 การเตรียมความพร้อมในการ
แสวงหาเครือข่ายใหม่ๆอยู่เสมอ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

3.18 การเปิดรับ การสนับสนุนด้าน
ต่างๆ จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4. กระบวนการพัฒนา ( D = Development Procedure) 
4.1 มีการศึกษาบริบท พื้นท่ีของชุมชน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
4.2 การส่ารวจทุนทางสังคม และ
ทรัพยากรชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.3 สร้างจิตส่านึกในการพัฒนาชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
4.4 ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท่างานส่วนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

4.5 สร้างกระบวนการมีส่วนรว่มในการ
ท่างานร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.6 มีตัวแทนชุมชน แกนน่าในการร่วม
วางแผน พัฒนากลุ่มองค์กร 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

4.7 มีการสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.8 การส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ด้าน
การประกอบธุรกิจชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.9 การพัฒนาความรู้ในส่ิงท่ีชุมชนให้
ความสนใจ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

4.10 การพัฒนาความรู้ แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.11 การน่าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.12 มีการวางแผนด่าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

4.13 มีการรับฟังข้อเสนอแนะ และ
ความต้องการของชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

4.14 น่าข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อจ่ากัด
พิจารณาร่วมกัน เพื่อจัดหาแนว
ทางแก้ไข 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.15 ท่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความ
สนใจของชุมชนและตลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 67  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

4.16 ท่าการทดสอบตลาดและการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.17 ท่าการทดสอบตลาดและการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4.18 จัดกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ลด
ต้นทุน  

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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5. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ชุดท่ี 5 D1) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 

1 2 3 4 5 
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง

อะไร 
ก. การสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจาก
ความสามารถและทุนของท้องถิ่นใน
การผลิตสินค้า 
ข. การส่ังสมความรู้ของปัจเจกบุคคล 
ค. แนวความคิดในการพัฒนาและ
สร้างความเจริญเติบโตให้ตนเอง 
ง. ศิลปะทางด้านความคิดในการ
ประกอบธุรกิจ 

เฉลย ข้อ ก. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 
 

ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 

1 2 3 4 5 
2. จากค่ากล่าวที่ว่า “การเพิ่มคุณค่าจึง

ไม่ใช่การเพิ่มราคา” ถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร 
ก. ถูกต้อง เพราะผู้ผลิตจะจ่าหน่าย
ในราคาเดิมไม่ว่าต้นทุนการผลิตจะ
สูงขึ้นก็ตาม 
ข. ถูกต้อง เพราะสินค้าท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน ท่าให้ลูกค้ามีความต้องการ
มากขึ้น 
ค. ไม่ถูกต้อง เพราะการเพิ่มคุณค่า
ย่อมต้องใช้ต้นทุนท่ีเพิ่มมากขึ้น จึง
ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น 
ง.ถูกท้ังข้อ ก. และข้อ ข. 

เฉลย ข้อ ข. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

3. ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของ 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”  
ก. เป็นนโยบายระดับชาติในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
ข. เป็นการส่งเสริมการใช้แนวคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้า 
ค. เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต
ในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด  
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย ข้อ ง. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

4. ในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควร
เพิ่มเติมการพัฒนาต่อยอดในด้านใด 
ก. ด้านต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
ข. ด้านองค์ความรู้ ความช่านาญใน
การผลิตสินค้า 
ค. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
ง.ด้านงานแสดงสินค้า และการจัด
จ่าหน่าย 

เฉลย ข้อ ค. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ของผูเ้ชี่ยวชาญคนที ่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานการใช้
องค์ความรู้ (Knowledge) 
ข. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) 
ค. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นฐานการ 
ใช้การศึกษา (Education) 
ง. การด่าเนินการผลักดันเรื่องการลด
ต้นทุนการผลิต (Cost reduction) 

เฉลย ข้อ ง. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

6. หากกล่าวว่า “ผู้ประกอบการชุมชนมีส่วน
ช่วยในการยกระดับความสามรถทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี” 
ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร 
ก. เห็นด้วย เน่ืองจากชุมชนเป็นรากฐาน
ท่ีส่าคัญของระบบเศรษฐกิจ หากชุมชน
อยู่ได้ภาพรวมทาง                                    
เศรษฐกิจของประเทศจะมีความสามารถ
ท่ีโดดเด่น 
ข.เห็นด้วย เน่ืองจากแต่ละชุมชนมีทุน
ทางสังคมท่ีแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่ง
ส่าคัญที่ภาครัฐต่างให้การสนับสนุน                                                                                                                     
ค.ไม่เห็นด้วย เน่ืองจากภาคธุรกิจของ
ผู้ประกอบการชุมชนยังมีขนาดเล็กมาก 
จึงไม่สามารถยกระดับเศรษฐกิจประเทศได้ 
ง.ไม่มีข้อใดถูก 

เฉลย ข้อ ก. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 



506 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

7. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ในชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างไร 
ก. การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
ข. การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
ค. การลอกเลียนแบบ 
ง. ผู้น่าเป็นท่ียอมรับของผู้คนในชุมชน 

เฉลย ข้อ ข. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษาวิจัย
และพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม 
ก. มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ข. การเปล่ียนแปลงทางด้านสินค้า 
ค. เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่น  
ง. การออกแบบและพัฒนาสินค้าเชิง
สร้างสรรค์ 

เฉลย ข้อ ข. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 



507 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

9. เราสามารถน่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้หรือไม่ 
เพราะอะไร 
ก. ได้ เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ระบบเศรษฐกิจและสร้างการรับรู้ด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ข. ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างความ
เท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบ
เศรษฐกิจ 
ค. ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นการให้
ความส่าคัญกับภาคเศรษฐกิจท่ีแท้จริง 
ง.ไม่ได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
เฉพาะของแต่ละพื้นท่ี 

เฉลย ข้อ ก. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

10. องค์กรอิสระใดท่ีไม่ได้ปฏิบัติท่าหน้าท่ี
พัฒนาองค์ความรู้และด่าเนินกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ข. ส่านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
ค. ส่านักงานบริหารและจัดการองค์
ความรู้ 
ง. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 

เฉลย ข้อ ก. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 



508 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

11. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่นิยม
และมีความแปลกใหม่ควรค่านึงถึงส่ิง
ใดเป็นส่าคัญ  
ก. ค่านึงความต้องการของตลาดโลก 
ข. ค่านึงความต้องการของผู้บริโภค 
ค. ค่านึงถึงต้นทุนในการผลิต 
ง.ค่านึงถึงความต้องการของผู้ผลิต 

เฉลย ข้อ ข. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

12. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการพัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ก. เพื่อเพิ่มยอดขายและก่าไรของ
องค์กร 
ข. เพื่อประหยัดพื้นท่ีให้การจัดเก็บ
สินค้า 
ค. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า 
ง.เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า 

เฉลย ข้อ ง. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 



509 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

13. กลยุทธ์การจัดการคุณภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาค
ตะวันตกต้องปรับเปล่ียนทิศทางการ
ด่าเนินกลยุทธการแข่งขันของกิจการ
ไปในทิศทางใด 
ก. กลยุทธ์ความได้เปรียบจากปัจจัย 

การผลิต 
ข. กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการแข่งขันในระดับ
อาเซียน 
ค. กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
ง.กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์และ
การตลาดท่ีแตกต่าง 

เฉลย ข้อ ง. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 จนถึงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 11) มีการ
ด่าเนินการผลักดันเรื่องใดเป็นส่าคัญ 
ก. การพัฒนาบุคลากรของประเทศ 
ข. การเพิ่มราคาสินค้าของสินค้า 
ค. การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและ
บริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม 
ง. การพัฒนารูปแบบของการจัด
จ่าหน่ายสินค้าและบริการ 

เฉลย ข้อ ค. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 



510 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

15.  การขยายฐานบริการในโครงสร้าง
การผลิตของประเทศ และเช่ือมโยง
ธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และ
เกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้า 
เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการ
ท่องเท่ียว รวมท้ังสินค้าบริการท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไทยท่ี
เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ส่งผลอย่างไร 
ก. ส่งผลให้มีการใช้ศักยภาพและการ
พัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ 
ข. ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงของ
เถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ค. ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติของการ
ผลิตสินค้าใหม่ๆ 
ง. ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศ 

เฉลย ข้อ ก. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

 
 
 
 



511 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

16. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิง
สร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการ
ของใคร 
ก. ตนเองและครอบครัว 
ข. ภาครัฐบาล 
ค. ภาคเศรษฐกิจและประชาชน 
ง.องค์กรเอกชน 

เฉลย ข้อ ค. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

17. ข้อใดเป็นเงื่อนไขส่าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ก. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิง
สร้างสรรค์ 
ข.  กลไกในการด่าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการขับเคล่ือนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
ค. การขับเคล่ือนและสร้างโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการ การพัฒนา 
ความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยให้มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative 
entrepreneurs) 
ง.การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

เฉลย ข้อ ค. 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 



512 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

18. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการจัดและ
พัฒนาพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน พื้นท่ี สร้างสรรค์งาน 
รวมท้ังสร้างเมืองสร้างสรรค์ 
ก. เพื่อเพื่อให้เป็นการสร้างแรง
บันดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และ
เป็นศูนย์รวมการแลกเปล่ียนให้กับ
นักคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ข. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน 
ติดตามผล และก่าหนดนโยบายการ
พัฒนา 
ค. เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคม
สร้างสรรค์ (Creative economy 
and creative society) ให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ 
ง.เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาด และก้าวทันต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

เฉลย ข้อ ก. 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 



513 
 
ตารางท่ี 68  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

19. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ ควรให้ความส่าคัญกับส่ิง
ใด                                               
ก. รูปลักษณะและประโยชน์ใช้สอย 
ข. ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ตรา
สัญลักษณ์ท่ีบ่งช้ีข้อมูลต่างๆ                                                                                      
ค. สีสันท่ีน่าดึงดูดและความต้องการ
ของตลาด 
ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลย ข้อ ง. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

20. ขั้นตอนในการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาในผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของ
ชุมชนสอดคล้องกับข้อใด 
ก. เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมท่ี
กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ 
ข. เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ส่ือสาร และคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับภาคการผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 
ค. เป็นการให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์ 
ง. เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
ในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เฉลย ข้อ ค. 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 



514 
 

6. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินผลการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชุดท่ี 6 D1) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 69  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

วันเวลาในการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

สถานท่ีในการจัดการอบรมมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ส่ิงอ่านวยความสะดวก การดูแลต้อนรับ +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
อาหารและเครื่องด่ืม +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
วิทยากรผู้ให้ความรู้ 
   วิทยากรท่านท่ี 1 …………………………………..… 
   วิทยากรท่านท่ี 2 …………………………………..…. 
   วิทยากรท่านท่ี 3 …………………………………..… 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (ก่อนเข้ารับการอบรม) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (หลังเข้ารับการอบรม) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านสามารถน่าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 69  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในการ
เข้าอบรมโครงการนี้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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7. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแบบ
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)(ชุดท่ี 7 D1) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 70  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R 
แปล
ความ 

1 2 3 4 5 
รูปแบบการสังเกต รายละเอียดการสังเกต  

การสนทนากลุ่ม 

- การพูดคุย การแก้ 
ปัญหาและการตัดสินใจ 
- สัมพันธภาพระหว่าง
การสนทนา 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

การมีส่วนร่วม 

- ความร่วมมือในการ
เข้าร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความกระตือรือร้นใน
การมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

- ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
- ความรู้สึก ความ
ประทับใจท่ีได้สัมผัส 
- ส่วนประสมทาง
การตลาด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ภาพรวมการ
ด่าเนินงาน 

- ภาพรวมของการ
ด่าเนินงาน พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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8. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) (Product testing) (ชุดท่ี 8 R2) โดย
ผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) (Product testing) 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 

1 2 3 4 5 
ท่านรู้จัก..................................... หรือไม ่
รู้จัก   
 ไม่รู้จัก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านเคยรับประทาน......................
หรือไม ่
 เคยรับประทาน  
 ไม่เคยรับประทาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะปรากฏ

ของ........................................ 
 ชอบมากท่ีสุด     
 ชอบ      
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ      
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ .....................................  

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ) 
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกล่ินของ............... 
 ชอบมากท่ีสุด      
 ชอบ      
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ             
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ ....................................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับรสชาติของ
.................. 
 ชอบมากท่ีสุด      
 ชอบ      
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ             
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ ........................................ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ
..................... 
 ชอบมากท่ีสุด      
 ชอบ     
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ             
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ ......................................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับปริมาณสุทธิของ
..................... 
 ชอบมากท่ีสุด     
 ชอบ      
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ      
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ ....................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของ
...................... 
 ชอบมากท่ีสุด      
 ชอบ      
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ             
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ ....................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความชอบ
โดยรวมของ............................. 
 ชอบมากท่ีสุด      
 ชอบ      
 เฉยๆ      
 ไม่ชอบ             
 ไม่ชอบมากท่ีสุด 

เหตุผลประกอบ ......................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ด้านราคา (Price) 
ท่านคิดว่า................... ในปริมาณสุทธิ 
..... กรัม จ่าหน่ายในราคา ..... บาท  
มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 เหมาะสม   
 ไม่เหมาะสม  

เหตุผลประกอบ ..................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่า...................ควรมีราคาในระดับใด 
 ..... - .....   
 ..... - .....  
 ..... บาทขึ้นไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ท่านคิดว่า...................ควรขายท่ีใดท่ีท่าน
สามารถเลือกช้ือได้ง่าย (ตอบได้มากกว่า 
1ข้อ) 
 ร้านกาแฟ/ร้านขนม 
 ร้านขายของฝาก 
 ตามแผง BTS, BRT 
 ร้านสะดวกซื้อ 7-11  
 ห้างสรรพสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 โรงเรียน/สถานศึกษา 
 อื่นๆ โปรดระบุ ........................... 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
IOC ∑R 

แปล
ความ 

1 2 3 4 5    

ท่านคิดว่าหาก...................ขายใน............. 
มีความเหมาะสมหรือไม่ 
 เหมาะสม   
 ไม่เหมาะสม  

เหตุผลประกอบ ..................................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ท่านคิดว่า....................ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดแบบใดจึงจะเหมาะสม
ท่ีสุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 การโฆษณา (Advertising) การ
ให้ข้อมูลในการจูงใจ ตอกย้่าตรา
สินค้า 
 การส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) การลด แลก แจก แถม 
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
 การประชาสัมพันธ์ (Public 
relations) การสร้างภาพลักษณ์และ
ทัศนคติต่อสินค้า 
 การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) การใช้พนักงานขาย 
 การตลาดเหตุการณ์พิเศษ 
(Event Marketing) การจัดกิจกรรม 
เพื่อท่าการส่งเสริมการขาย 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ สถานท่ี 
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ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ท่านคิดว่า................... ใช้รูปแบบการ
น่าเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ์/ต่านาน มีความน่าสนใจ
หรือไม ่
 น่าสนใจ   
 ไม่น่าสนใจ  

เหตุผลประกอบ ................................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่า.................... ใช้สโลแกนใน
การโฆษณา “.........................”มี
ความน่าสนใจหรือไม่ 
 เหมาะสม   
 ไม่เหมาะสม  

เหตุผลประกอบ ................................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่า.................... ใช้ในการ
บรรยายสรรพคุณของคุณประโยชน์ท่ี
มีต่อร่างกาย ท่าให้ผลิตภัณฑ์มีความ
น่าสนใจหรือไม่ 
 น่าสนใจ   
 ไม่น่าสนใจ  

เหตุผลประกอบ ................................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 71  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) (Product testing) (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ท่านคิดว่า........................จะเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บริโภคอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจซื้อ................. 
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

9. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้ในการสอบถาม
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์(ชุดท่ี 9 R2) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 72  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ใช้ในการสอบถามข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

ท่านมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์หรือไม่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

เมื่อท่านเห็น......................แล้วท่านรู้สึก
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 4 สอดคล้อง 

อะไรที่ท่าให้ท่านตัดสินใจซื้อ................... 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 72 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interview) ใช้ในการสอบถามข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

เมื่อท่านได้รับประทาน..................ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณหรือไม่ 
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่าควรต้ังราคาท่ีเท่าใด จึงจะมี
ความเหมาะสมท่ีสุด 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่า..................... นี้ควรมีสถานท่ี
ในการจัดจ่าหน่ายใดบ้าง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่าควรท่าการส่งเสริมการตลาด
อย่างไร จึงจะเหมาะสมท่ีสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่า.......................นี้ ควรปรับปรุง
แก้ไข (เร่งด่วนท่ีสุด) ในด้านใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

ท่านคิดว่า..................นี้จะประสบ
ความส่าเร็จในการเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
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10. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ชุดท่ี 10 R2) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 73  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

.................................................... 
แบบท่ี 1 
 
 

แบบท่ี 2 
 
 
แบบท่ี 3 
 
 

แบบท่ี 4 
 
 

แบบท่ี 5 
 
 
แบบท่ี 6 

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

 
 

ผลิตภัณฑ์ 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 
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ตารางท่ี 73  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ส่าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

บรรจุภัณฑ์ 
แบบท่ี 1 
 
 

 

แบบท่ี 2 
 
 

 

แบบท่ี 3 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

หัวข้อการประเมิน(แต่ละรูปแบบ) 
ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ +1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
ความสมบูรณ์เนื้อหาบนบรรจุภัณฑ์ +1 +1 +1 +1 0 0.80 4 สอดคล้อง 
ความชัดเจนของสี ภาพ และตัวหนังสือ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
ความเหมาะสมของรูปแบบการบรรจุต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 

รูปประกอบ 
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11. ผลการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ
ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (R2) โดยผู้เช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 74  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถน่ามาปรับใช้
ในการด่าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความร่วมมือใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่าความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

4. การน่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนา  
ต่อยอดทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

6. สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 74  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

7. การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามาถน่าความรู้ แนวคิดต่างๆ ท่ีได้มา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

8. ความสามารถในการบริหารจัดการของ
ผู้น่าวิสาหกิจชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

9. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

10. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

11. หลังจากการน่ารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาให้
เกิดผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ลดต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความตระหนัก
ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน 

0 +1 +1 +1 0 0.60 3 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 74  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

13. การน่ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้ ท่าให้

เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้

อย่างมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

14. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

15. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
0 +1 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

16. ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ 
+1 +1 +1 +1 0 0.80 4 สอดคล้อง 

17. การแสดงข้อมูล สรรพคุณ 

คุณประโยชน์ บนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

(ต้นแบบ) ผู้บริโภคให้ความสนใจ และ

สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 74  ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามประเมินศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC ∑R แปลความ 
1 2 3 4 5 

18. ความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆ 

ส่งผลต่อความส่าเร็จในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 5 สอดคล้อง 

19. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ

ด่าเนินงาน ท่าให้ส่งผลต่อความส่าเร็จใน

การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 
+1 +1 0 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 

20. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีได้ สามารถน่าไป

ปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประเภทอื่นๆ ก่อให้เกิดความสามารถ

ทางการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจให้กับกลุ่มวิสาหกิจ   

+1 0 +1 +1 +1 0.80 4 สอดคล้อง 
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน.(Reliability).โดยใช้วิธี.Kuder-Richardson.สูตร.KR-
20 ของแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และแบบทดสอบหลังการอบรม (Posttest) 

ตารางท่ี 75 .ผลการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ่านาจจ่าแนก (r) โดยใช้วิธี Kuder-
Richardson สูตร KR-20 ของแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pretest) และแบบทดสอบหลังการอบรม 
(Posttest) 

ตารางท่ี 76  ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ่านาจจ่าแนก (r) ของแบบสอบถาม
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ข้อที่ 

จ านวนผู้ที่ตอบถูก 

ค่า P ค่า r 

ระดับคุณภาพของข้อสอบ 

สรุป กลุ่มสูง 
(N=12) 

กลุ่มต่่า 
(N=12) 

ความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 
1 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
2 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 

3 5 3 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 

4 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
5 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
6 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
7 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
8 5 3 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 
9 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
10 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 

 

ตัวแปร Reliability 
แบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จ่านวน 20 ข้อ 

0.845 



532 
 
ตารางท่ี 76  ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ่านาจจ่าแนก (r) ของแบบสอบถาม

ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ต่อ) 

ข้อที่ 

จ านวนผู้ที่ตอบถูก 

ค่า P ค่า r 

ระดับคุณภาพของข้อสอบ 

สรุป กลุ่มสูง 
(N=12) 

กลุ่มต่่า 
(N=12) 

ความยากง่าย 
(P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 
11 5 3 0.67 0.67 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 

12 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 

13 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 

14 5 3 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 

15 6 2 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 

16 5 3 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 

17 5 3 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 

18 5 3 0.67 0.33 ยาก พอใช้ได้ ดี เหมาะสม 

19 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 

20 6 3 0.75 0.50 ง่ายพอใช้ได้ ดีมาก เหมาะสม 
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 
(Product Testing) (แบบสอบถามชุดที่ 8 R2) (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

- เค้กเพลินบานาน่า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตร
แปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 77  ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟ่าของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

ตัวแปร Cronbach’s  
Alpha 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.741  
1. ลักษณะปรากฏของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.694 
2. กล่ินของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.664 
3. รสชาติของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.713 
4. เนื้อสัมผัสของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.684 
5.ปริมาณสุทธิของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.736 
6. บรรจุภัณฑ์ของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.745 
7. ความชอบโดยรวมของ “เค้กเพลินบานาน่า”  0.728 
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- ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 78  ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค-อัลฟ่าของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ตัวแปร Cronbach’s  
Alpha 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.761  
1. ลักษณะปรากฏของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.713 
2. กล่ินของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.740 
3. รสชาติของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.819 
4. เนื้อสัมผัสของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.729 
5.ปริมาณสุทธิของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.694 
6. บรรจุภัณฑ์ของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.708 
7. ความชอบโดยรวมของ “ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง”  0.690 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอเชิญเปน็ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและหนังสือขอความอนเุคราะห์ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



536 
 

 
 

 



537 
 



538 
 



539 
 



540 
 



541 
 



542 
 



543 
 



544 
 



545 
 

 
 

 



546 
 



547 
 



548 
 



549 
 



550 
 

 
 

 



551 
 



552 
 



553 
 



554 
 



555 
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ภาคผนวก ช  

แบบฟอร์มการวิจัย 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ณ ....................................................................จังหวัดนครปฐม        วันท่ี………………………………. 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศพัท ์
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
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ใบลงทะเบียนส าหรับผู้ท าการทดสอบเคร่ืองมือ 

การทดสอบเคร่ืองมือแบบสอบถามประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม Pre-test & Post-test  

(ชุดที่ 5 D1) 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู ่ ลายเซ็นต์ 

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

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม  

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ภาษาไทย)............................................................................... ต่าแหน่ง.................................... 

สถานท่ีท่างาน......................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี....................... หมู่...................... ต่าบล/แขวง..................................... อ่าเภอ/เขต...............................

จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์................................... เบอร์โทรศัพท์...................................... 

  (  ) ยินดีเขา้ร่วม ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

  (  ) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

  (  ) ขอส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม 

ช่ือ...........................................................................................................................................................................  

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 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558                                                                                                       

 ณ ห้องประชุม ไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม 

ล าดับที่ ช่ือ – นามสกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
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ก าหนดการอบรมโครงการวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ ห้องไมด้า 1 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อ่าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม  

วันอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 

 08.00 - 08.30 น.   ลงทะเบียน 

 08.30 - 09.00 น.   กล่าวต้อนรับเปิดการอบรม 

      (คุณศุภชัย เหมือนโพธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) 

      การทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 

 09.00 - 10.00 น.   การบรรยายเรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา 

      ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (ดร.นนทวัฒน์ สุขผล) 

 10.00 - 10.10 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

 10.10 - 12.00 น.   การบรรยายเรื่อง “แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา 

      ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (ดร.นนทวัฒน์ สุขผล) ต่อ 

 12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 - 14.30 น.   การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

      ชุมชน” (คุณสุจิตรา พัดช่ืน) 

 14.30 - 16.00 น.   การบรรยายเรื่อง “ปัจจัยส่งเสริมสนับสนนุจากภาครัฐ  

      (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)” (ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง) 

 16.00 - 16.10 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

 16.10 - 16.30 น.   การทดสอบหลังการอบรม (Post-test)  

…………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ซ 

ใบจดทะเบียนอาหาร (อย.) 
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1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
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ภาคผนวก ฌ 

รูปภาพประกอบการวิจัย 
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1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 

    

ภาพที่ 51 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1  ภาพที ่52 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

    

ภาพที่ 53 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1  ภาพที ่54 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

    

ภาพที่ 55 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2  ภาพที ่56 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 
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ภาพที่ 57 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2  ภาพที ่58 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 

    

ภาพที่ 59 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3  ภาพที ่60 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3 

    

ภาพที่ 61 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3  ภาพที ่62 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3 
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ภาพที่ 63 ศึกษาตลาด (งาน Event)  ภาพที ่64 ศึกษาตลาด (งาน Event) 

    

ภาพที่ 65 ศึกษาตลาด (งาน Event)  ภาพที ่66 ศึกษาตลาด (งาน Event) 

    

ภาพที่ 67 การลงทะเบียนการอบรม  ภาพที ่68 บรรยากาศการอบรม  
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ภาพที่ 69 การทดสอบก่อน หลังการอบรม  ภาพที ่70 บรรยากาศการอบรม  

    

ภาพที่ 71 บรรยากาศการอบรม   ภาพที ่72 การระดมความคิด 

    

ภาพที่ 73 การระดมความคิด   ภาพที ่74 การระดมความคิด 
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ภาพที่ 75 วิทยากรบรรยายการอบรม  ภาพที ่76 วิทยากรบรรยายการอมรม 

    

ภาพที่ 77 มอบของท่ีระลึก   ภาพที่ 78 มอบของท่ีระลึก 

    

ภาพที่ 79 มอบของท่ีระลึก   ภาพที ่80 ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
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ภาพที่ 81 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า  ภาพที่ 82 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า 

    

ภาพที่ 83 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า  ภาพที ่84 สอนชุมชนท่าเค้กเพลินบานาน่า 

    

ภาพที่ 85 การท่าเค้กเพลินบานาน่า  ภาพที ่86 การท่าเค้กเพลินบานาน่า 
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ภาพที่ 87 การท่าเค้กเพลินบานาน่า        ภาพที ่88 เค้กเพลินบานาน่า 

     

ภาพที่ 89 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม) 

    

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

    

ภาพที่ 92 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (ตลาดบน จังหวัดนครปฐม) 

    

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

    

ภาพที่ 95 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (เทสโก้ โลตัส จังหวัดนครปฐม) 

    

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

    

ภาพที่ 98 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์เค้กเพลินบานาน่า) 

    

ภาพที่ 99 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ภาพที ่100 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพที่ 101 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ภาพที่ 102 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

    

ภาพที่ 103 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ภาพที ่104 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

    

ภาพที่ 105 รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า  ภาพที ่106 รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า 
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ภาพที่ 107 รูปแบบเค้กเพลินบานาน่า     ภาพที่ 108 รูปแบบซองเค้กเพลินบานาน่า 

 

 ภาพที ่109 รูปแบบกล่องเค้กเพลินบานาน่า 
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ภาพที่ 110 การถอดบทเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด และผลผลิตเกษตรแปรรูป 

จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการอบรม 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสนทนากลุ่มย่อย 

การถอดบทเรียน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สด  

และผลผลิตเกษตรแปรรูป จังหวัดนครปฐม 
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

    

ภาพที่ 111 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1  ภาพที ่112 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

    

ภาพที่ 113 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1  ภาพที ่114 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 

    

ภาพที่ 115 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2  ภาพที่ 116 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 
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ภาพที่ 117 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2  ภาพที ่118 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 

    

ภาพที่ 119 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3  ภาพที ่120 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3 

    

ภาพที่ 121 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3  ภาพที ่122 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3 
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ภาพที่ 123 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 4  ภาพที ่124 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 4 

    

ภาพที่ 125 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 4  ภาพที ่126 การสนทนากลุ่มย่อย ครั้งท่ี 4 

    

ภาพที่ 127 ศึกษาตลาด (งาน Event)  ภาพที ่128 ศึกษาตลาด (งาน Event)  
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ภาพที่ 129 ศึกษาตลาด (งาน Event)  ภาพที ่130 ศึกษาตลาด (งาน Event)  

    

ภาพที่ 131 การลงทะเบียนการอบรม  ภาพที ่132 การลงทะเบียนการอมรม 

    

ภาพที่ 133 บรรยากาศการอบรม   ภาพที ่134 การทดสอบก่อน หลังการอบรม 
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ภาพที่ 135 วิทยากรบรรยายการอบรม  ภาพที ่136 บรรยากาศการอมรม 

    

ภาพที่ 137 การระดมความคิด   ภาพที่ 138 การระดมความคิด  

    

ภาพที่ 139 การระดมความคิด   ภาพที่ 140 มอบของท่ีระลึก 
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ภาพที่ 141 วิทยากรบรรยายการอบรม  ภาพที ่142 วิทยากรบรรยายการอมรม 

       

ภาพที่ 143 มอบของท่ีระลึก   ภาพที ่144 มอบของท่ีระลึก 

    

ภาพที่ 145 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่   ภาพที ่146 ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ 
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ภาพที่ 147 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ภาพที ่148 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

    

ภาพที่ 149 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง ภาพที ่150 สอนชุมชนท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
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ภาพที่ 151 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง    ภาพที ่152 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 

    

ภาพที่ 153 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง    ภาพที ่154 การท่าข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง 
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ภาพที่ 155 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม) 

    

ภาพที่ 156 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม) 

    

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

    

ภาพที่ 159 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม) 

        

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

    

ภาพที่ 162 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 1 (ร้านกาแฟ Amazon จังหวัดนครปฐม) 

    

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

    

ภาพที่ 165 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 2 (ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง)  

    

ภาพที่ 166 ทดสอบตลาด ครั้งท่ี 2 (ข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง)   
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ภาพที่ 167 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ภาพที ่168 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

    

ภาพที่ 169 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ภาพที ่170 ทดสอบตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

    

ภาพที่ 171 รูปแบบข้าวเกรียบเห็ด 3 อย่าง  ภาพที ่172 รูปแบบข้าวเกรียบเห็ด  3 อย่าง 
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ภาพที่ 173 รูปแบบซองข้าวเกรียบเห็ด  3 อย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 174 การถอดบทเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

 

การสนทนากลุ่มย่อย 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการอบรม 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การถอดบทเรียน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร์  

จังหวัดนครปฐม 

การสนทนากลุ่มย่อย 
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