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กาหนดการตีพิมพ์ผยพร : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ พิมพ์ผยพร 3 ฉบับตอปี
ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ละฉบับทีไ 3 ดือนกันยายน-ธันวาคม
บทความทกรื่องที่ตีพมพ์เด้จะต้องผ่านการพจารณาจากผู้ทรงคณวฒภายนอกมหาวทยาลัยิจานวนิ2 ท่านิทัศนะละข้อคดหในของ
บทความ฿นวารสารฉบับนีๅป็นของผู้ขียนต่ละท่านิเม่ถือป็นทัศนะละความรับผดชอบของบรรณาธการ
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บทบรรณาธการ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅ ป็นฉบับประจา
ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 2 ประจาปี 2559 นืๅอหาประกอบดຌวยบทความวิจัยจานวน 8 รืไอง 1.การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
2. ทิศทางการสงออกอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์ 3. คุณลักษณะของ
บัณฑิตทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿น
ปีการศึกษา 2556 ขຌาทางานของผูຌประกอบการ 4.รูปบบงบการงินของกองทุนหมูบຌาน กรณีศึกษากองทุน
กลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก 5.นวัตกรรมสังคม
อันนืไองมาจากพระราชดาริ฿นขตพืๅนทีไลุมนๅาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร 7.การพัฒนาศักยภาพครือขายคุຌมครองสิทธิ
ทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 8.ปัจจัยหงความสารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูล สาหรับบทความวิชาการจานวน
2 รืไอง เดຌก 1. การพัฒนาชุมชน: นวคิด ขอบขาย ละหลัก฿นการปฏิบัติของนักพัฒนา 2. การพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 13.การสืไอสารการตลาด฿นยุคเทยลนด์ 4.0 พืไอการพัฒนาทีไยังยืน ซึไงนืๅอหาของบทความ
มีความหลากหลายละนาสน฿จสาหรับนักวิชาการละผูຌสน฿จทัไวเปทีไจะสามารถนาหลักคิดตางโเป
ประยุกต์฿ชຌตามบริบท
กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็น
อยางยิไงวา วารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์สาหรับผูຌอานทุกทาน ละขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิทุกทาน
ทีไรวม฿หຌขຌอคิดละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสง
บทความวิชาการละบทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ
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การบรหารจัดการสนค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลตภัณฑ์฿นขตอาภอมืองิจังหวัดขอนก่นิ
กรณีศึกษาิคทีอฟิก้วทองอาหารเทย
The Product Management of One Tambon One Product (OTOP) in Muang
District, Khonkaen Province: A Case Study of KTF Kaewthong Thaifood
จารวรรณ พัฒนก้ว1ิวรนทร์ทพย์ิิกาลังพทย์2

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ฿นครัๅงนีๅ พืไอศึกษาการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์, พืไอศึกษากระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ , พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการบริหารสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ,
พืไอศึกษาปัจจัยการบริหารสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ทีไสงผลตอกระบวนตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ละพืไอสนอนว
ทางการพัฒนาการบริหารสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌป็นกลุมผูຌบริภคสินคຌาหนึไงตาบล หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน จานวน 399 คน
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌ อมูลป็นบบสอบถามบบมาตรสวน 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาเดຌก ความถีไ ,
รຌอยละ, คาฉลีไย, สวนบีไยงบนมาตรฐาน, t-test, F-test มืไอพบความตกตางปรียบทียบป็นรายคู ดย฿ชຌการทดสอบ
ของชฟฟ่ (Scheffe) ละคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพียร์สัน ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก (̅ = 3.51) รายดຌาน พบวา ลาดับทีไ 1 คือ ดຌานบุคลากร (̅ = 3.72) ลาดับทีไ 2 คือ
ดຌานการตกตงทางกายภาพ (̅ = 3.66) ละลาดับทีไ 3 คือ ดຌานการสงสริมการตลาด (̅ = 3.48) 2) กระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก (̅ = 3.65) รายดຌาน พบวา ลาดับทีไ 1 คือ ดຌาน
การประมินทางลือก (̅ = 3.68) ลาดับทีไ 2 คือ ดຌานความตຌองการ (̅ = 3.65) ละลาดับทีไ 3 คือ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล (̅ =
3.62) 3) ฿นภาพรวม พบวา พศ, สถานภาพ, อาชีพ ละรายเดຌตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ตกตางกันทางสถิติทีไระดับ 0.05 มืไอปรียบทียบคาฉลีไยป็นรายคู จานกตามสถานภาพ พบวา
ผูຌบริภคทีไมีสถานภาพสด ละสถานภาพสมรส มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นຌอยกวา
ลูกคຌาทีไมีสถานภาพหยารຌาง/หมຌาย จานกตามอาชีพ พบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพพนักงานบริษัท ละอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌา หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีอาชีพนักศึกษา จานกตาม
รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไากวา 10,000 บาท มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ มากกวาลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 10,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท ละ 30,001 บาทขึๅนเป สวนอายุ
ละระดับการศึกษาตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ เมตกตางกัน 4) การบริหาร
จัดการสินคຌาดຌานผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการ ละดຌานการคຌนหาขຌอมูลของ
ผูຌบริภค ดຌานบุคลากรมีความสัมพันธ์กับดຌานการคຌนหาขຌอมูล ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05 ละ 5) นวทางการ
พัฒนา คือ ควรหาชองทางการจัดจาหนาย฿หຌมากขึๅน ควรมีหลงงินทุนหมุนวียนควรมีวิธีการฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ
จัดนิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌละสงสริม฿หຌกิดความนิยม฿นผลิตภัณฑ์
คาสาคัญิ:ิการบริหารจัดการ, สินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์, กระบวนการตัดสิน฿จ
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Abstract
The purposes of this research are to study the management of the product of One Tambon One
Product, to study decisional process in purchasing the products of One Tambon One Product, to
study the factors affecting the product management to study the product managerial factors affecting
the decisional process in customer’s purchasingุ and to propose a method used in the product
management development of One Tambon One Product in Muang District, Khonkaen Province. KTF
Kaewthong Thaifood is a case studied for this research. The sample used in this analysis is of 399
consumers of One Tambon One Product in Muang District, Khonkaen Province. An instrument used to
collect the data is a 5-level rating scale questionnaire. The statistics used to analyz the data are
frequency, mean, standard deviation, t-test, F-test, while significant differences are compared in pairs
by Scheffe' test and Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. The study reveal that the
overall outcome for management of the products of One Tambon One Product scheme is at the high
level (̅ = 3.51). By considering each aspect, it has found that personnel is ranked on top (̅ = 3.72),
the physical decoration is secondly ranked (̅ = 3.66), and the promotion is seen to be the third rank
(̅ = 3.48). On the other hand, the overall result in decisional process of the products is at the high
level (̅ = 3.65). Seeing through each aspect, it has found that the evaluation of alternatives is ranked
on top (̅ = 3.68), the need is secondly ranked (̅ = 3.65), and the third rank is information searching
(̅ = 3.62). From this research, it has shown that the differences in sex, status, occupation and
income can affect the management of product of One Tambon One Product at the statistical
significance of 0.05. When compared to pairs average of Scheffe' test by status, it is found that single
and marital status consumers have the average value for the management of OTOP products less
than customers, who are with divorced or widowed status. By seeing through occupation, it has found
company officers and professional trade or business-owned consumers have the average for the
management of OTOP products less than customers, who are students. In term of income, it has
found that consumers, whose income is less than 10,000 baht, have the average for the management
of OTOP products more than consumers, whose income is in between 10,001 to 20,000 bath, 20,001
to 30,000 bath and up to 30,001 baths. In contradiction, ages and education are not significant.
Furthermore, there is a correlations between management of products and decisional process in term
of need and information searching, while the personnel and information searching are the statistical
significant at 0.05. lastly, the study proposes in initiating the development by widening a distribution
channel. Also, there should be a source of working capital, an effective advertisement and the
exhibition to educate and promote the popularity of the products.
Keywords :ิmanagement, One Tambon One Product, decisional process
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บทนา

หลังจากประทศเทยประสบกับภาวะวิกฤติ
ศรษฐกิจ ฿นชวงปี 2540 ทา฿หຌกิดภาวะการชะลอตัว
฿นการดานินธุรกิจอุตสาหกรรม ทัๅงภาคการผลิต
ละภาคบริการ ยังกอ฿หຌกิดผลกระทบตอประชาชน
฿นทุกสาขาอาชีพ ดยฉพาะอยางยิไงประชาชน฿นระดับ
รากหญຌา ซึไงป็ นคนกลุ ม฿หญของประทศทีไ มี ร ะดั บ
รายเดຌปานกลางถึงตไาดังนัๅน รัฐบาล฿นสมัยนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ลใงหในวา ควรจะมีมาตรการ
฿หຌความชว ยหลื อประชาชนดยฉพาะอยางยิไง
ประชาชน฿นระดั บรากหญຌ า฿นการกຌ ปั ญหาความ
ยากจนละสรຌางความขຌมขใงดยการส งสริ ม
สนับสนุนการรวมกลุ มสมาชิกของชุมชน฿นการ
ประกอบธุรกิจชุมชนหรือวิส าหกิจชุมชนขึๅนพืไอ
ป็นอาชีพหลักหรืออาชีพสริมจากการประกอบ
อาชีพหลัก ดยการนาผลผลิตจากการกษตรหรือ
ทรัพยากรทีไมีอยูภาย฿นทຌองถิไนมา฿ชຌป็นวัตถุดิบ
฿นการผลิตสินคຌาทีไสดงถึงความป็นอกลักษณ์
วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทีไ มี ก ารสื บ ทอดกั น มา
อย า งยาวนานป็ น ทีไ ย อมรั บ ของคนทัๅ ง ฿นละ
ต า งประทศ ละป็ น การสนั บ สนุ น การ฿ชຌ ภู มิ
ปัญญาทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสินคຌาพืไอสรຌาง
ชุมชน฿หຌ กิดความขຌมขใงสามารถพึไงตนองเดຌ
รัฐบาล฿นสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
จึงทาการกาหนดนยบายฟื้นฟูศรษฐกิจ฿นระดับ
รากหญຌ า พืไ อ ฿ชຌ ฿ นการกระตุຌ น ศรษฐกิ จ ของ
ประทศ ดยมีความชืไอวาหากประชาชน฿นชนบท
ซึไงป็นคนสวน฿หญของประทศมีความป็นอยูทีไดี
ขึๅนจะสงผล฿หຌศรษฐกิจดยรวมสามารถขับคลืไอน
ตัวเดຌ฿นทีไสุด
จากความส าคั ญ ขຌ า งตຌ น จึ ง ก อ ฿หຌ  กิ ด การ
ดานินนยบาย฿นครงการหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
(One Tumbon One Product - OTOP) ขึๅน฿น
ปลายปี พ.ศ. 2544 ดยน านวคิ ดมาจากครงการ

หนึไงหมูบຌานหนึไงผลิตภัณฑ์ (One ”illage One
Product - OVOP) ของจังหวัดออิตะ ประทศญีไปุ่น
ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอสรຌางความจริญ฿หຌกชุมชน
฿นทุกหมูบຌานทุกตาบล฿หຌ มีรายเดຌมีงานทาละลด
ปัญหาตางโ ชน ความยากจน การอพยพยຌายถิไนของ
รงงานสูมือง฿หญ ดยฉพาะอยางยิไงมุงนຌนการ
สรຌางมูลคาพิไมของผลิตภัณฑ์ ละรายเดຌ฿หຌกับชุมชน
พืไอยกระดับฐานะความป็นอยูของคน฿นชุมชน฿หຌ
ดีขึๅนสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์มีหลายประภท
เมวาจะป็นประภทอาหารละครืไองดืไม ประภทผຌา
ละครืไองตงกาย ประภทครืไอง฿ชຌละครืไองประดับ
ตกตง ประภทศิลปประดิษฐ์ละของทีไระลึก (สินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์จังหวัดสุพรรณบุรี, 2558)
ตสาหรับกลุมคทีอฟ กຌวทองอาหารเทยป็นสินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปจากปลา
ดยมีนายณรงค์ธร พัฒนกຌว ป็นผูຌกอตัๅงขึๅนมืไอ
วันทีไ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ดยการจาหนายปลา
สลิดดดดียว ปลาชอนดดดียว จึงกิดนวคิด
฿นการปรรูปป็นของฝากทีไทาจากนืๅอปลาทีไทาง
กลุ ม เดຌ จ าหน า ยละมี ก ารปรรู ป มาป็ น ขຌ า ว
กรียบปลาสลิด ขຌาวกรียบปลาชอนรสตางโชน
รสตຌมยา ละมีปลาสลิดทอดกรอบเรຌกຌาง ละนๅาพริก
ปลาสลิดทรงครืไอง นๅาพริกนรกปลาชอน ปลาสลิดกรอบ
ผัดพริกขิง ดยมีชองทางการจัดจาหนายดยการ
ออกงานสดงสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ขายสงรຌานของฝาก ของชาละจาหนายผานวใบ
เซด์
จากขຌอความขຌางตຌนนับวากลุมคทีอฟ กຌวทอง
อาหารเทยตาบลบຌานพธิ์ อาภอมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ป็ น กลุ ม ผูຌ ผ ลิ ต สิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
กลุ ม ทีไ ประสบความส ารใ จกลุ มหนึไ ง ดั งนัๅ นจึ งควรน า
ดังกลาวมาศึกษา วิคราะห์ กีไยวกับ การจัดการการผลิต
การตลาด ปัญหาอุปสรรค ละการบริหารกลุม฿หຌประสบ
ความส ารใจ พืไอป็นกรณีตัวอยางสาหรับกลุ มทีไผลิ ต
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สิ นคຌ าหนึไ งต าบลหนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ กลุ มอืไ นโ รวมทัๅ ง
หนว ยงานทีไกีไย วขຌอง฿นการดานินการ฿หຌความ
ชวยหลือละสงสริมกลุมตางโ ฿หຌประสบความสารใจ
ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงเดຌศึกษา การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ นขตอ าภอมื อ ง
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหาร
เทยพืไอป็นนวทาง฿นการศึกษาอกาสทางการคຌา
฿นตลาด จังหวัดขอนกน ละพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿น
การวางผนทางการคຌาดຌานการตลาด ซึไงจังหวัด
ขอนกนป็นจังหวัดทีไมี การจริญติบตทางธุรกิจ
ละป็ นศู นย์ กลางทางภาคตะวั น ออกฉี ย งหนื อ
มีศักยภาพทางศรษฐกิจ อานาจซืๅอ฿กลຌคียงกับ
ผูຌบริภค฿นสวนกลาง
วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไอศึกษาการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
2. พืไอศึกษากระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไง
ตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน

กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
3. พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการบริหารสินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัด
ขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
4. พืไอศึกษาปัจจัยการบริหารสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทยทีไสงผลตอ
กระบวนตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค
5. พืไอสนอนวทางการพัฒนาการบริหารสินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัด
ขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
กรอบนวความคด฿นการทาการวจัย
การวิ จัย ครัๅ ง นีๅผูຌ วิ จั ย มุ ง ศึ ก ษาการบริ ห าร
จั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
กรณี ศึ กษา คที อฟ กຌ วทองอาหารเทยซึไ งป็ น
พัฒนาการของนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดของ
Philip Kotler (2003: 25 - 27) ละกระบวนการ
ตัดสิ น฿จซืๅอของผูຌ บริภค฿น 3 ดຌานตามนวคิดของ
Schiffman & Kanuk (1994: 560-580) ดังนีๅ
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ตัวปรอสระ

ิิิิิิิิิิตัวปรตาม

ข้อมูลทั่วเปของผู้บรภค

1. พศ
2. อายุ
ใ. ระดับการศึกษา
ไ. สถานภาพ
5. อาชีพ
ๆ. รายเดຌฉลียไ ตอดือน

กระบวนการตัดสน฿จซืๅอของผู้บรภค
1. ดຌานความตຌองการ
(Need recognition)
2. ดຌานการคຌนหาขຌอมูล
(Information search)
ใ. ดຌานการประมินทางลือก
(Evaluation of alternatives)

การบรหารจัดการ
1. ดຌานผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ดຌานราคา (Price)
ใ. ดຌานการจัดจาหนาย (Place)
4. ดຌานการสงสริมการตลาด (Promotion)
5. ดຌานกระบวนการ (Process)
ๆ. ดຌานบุคลากร (People)
็. ดຌานการตกตงทางกายภาพ (Physical Evidence)

ภาพที่ิ1 กรอบนวคดที่฿ช้฿นการวจัย

วธีการวจัย
การวิจัยรืไอง การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ซึไงป็นการศึกษา
คຌนควຌาดຌวยตนอง ดยการ฿ชຌวิจัยชิงสารวจมี วิธีการ
วิจัย ดังนีๅ
ประชากรทีไ ฿ชຌ฿นการวิ จัยครัๅ งนีๅ เดຌก กลุ ม
ผูຌบริภคสินคຌาหนึไงตาบล หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอ
มือง จังหวัดขอนกน จานวน 20ใ,่ๆ5 คน (กรมการ
ปกครอง. 255่:1็1)
กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก กลุม
ผูຌบริภคสินคຌาหนึไงตาบล หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอ
มือง จังหวัดขอนกน จานวน 20ใ,่ๆ5 คน ลือกป็น
กลุมตัวอยางดยขนาดของกลุมตัวอยางเดຌจากสูตร
ของทาร ยามาน ความมัไน฿จ ้5 ั ดยยอม฿หຌมีความ

คลาดคลืไอนเดຌ 5ั เดຌกลุมตัวอยางทัๅงสิๅน 399 คน
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็น
บบสอบถามทีไ ผูຌ วิ จั ย สรຌ า งขึๅ น ประกอบดຌ ว ย
รายละอียด 4 สวน ดังนีๅ
สวนทีไ 1 ป็นบบสอบถามกีไยวกับขຌอมูล
ทัไ วเปของผูຌ ตอบบบสอบถาม จ านวน 6 ขຌ อค าถาม
ซึไงป็นคาถามลือกตอบ ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน
สวนทีไ 2 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ประกอบดຌวย
ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานราคา ปัจจัยดຌานการจัด
จ าหน าย ปั จจั ยดຌ านส งสริ มการตลาด ปั จจั ยดຌ าน
กระบวนการ฿หຌบริการ ปัจจัยดຌานบุคลากรผูຌ฿หຌบริการ
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(Cronbach) ดย฿ชຌปรกรมสารใจรูป ละสถิติ
ทีไ฿ชຌทดสอบสมมติฐาน ดย฿ชຌสถิติทดสอบ t-test
สาหรับความสัมพันธ์ทีไมีตัวปร 2 ตัวปร ละการ
วิคราะห์ ความปรปรวนบบทางดีย ว (Oneway ANOVA) ดยการทดสอบคาอฟ (F-test)
สาหรับความสัมพันธ์ทีไมีตัวปรตัๅงต 3 ตัวปรขึๅนเป
พืไอพิจารณาหาความตกตางระหวางขຌอมูลทัไวเป
ของผูຌ ต อบบบสอบถามกั บ ระดั บ การบริ ห าร
จั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ นขต
อ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น กรณี ศึ กษาคที อฟ
กຌว ทองอาหารเทย มืไอมีนัย ส าคัญทางสถิติจึง
ปรียบทียบรายคู ดย฿ชຌการทดสอบของชฟฟ่
(Scheffe) วิ  คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว า งการ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดยหาคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องพี ย ร์ สั น (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient)

ปัจจัยดຌานการสรຌางละการนาสนอลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะบบสอบถามป็นบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิคอร์ท
(Likert Scale)
ส ว นทีไ 3 กระบวนการตั ดสิ น฿จซืๅ อสิ นคຌ า
หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ นขตอ าภอมื อ ง
จัง หวั ด ขอนก น กรณี ศึก ษาคที  อฟ กຌ ว ทอง
อาหารเทย ประกอบดຌวย 3 ดຌาน คือ ดຌานความ
ตຌ อ งการ ดຌ า นการคຌ น หาขຌ อ มู ล ละดຌ า นการ
ประมินทางลือก ป็นขຌอคาถามบบประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดขຌอคาถามทีไป็น
มาตรสวนประมาณ 5 ระดับ
ละน ามาที ย บกั บ กณฑ์ วั ด ค า ฉลีไ ย
ระดั บ การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ตภัณฑ์ ละระดับการตัดสิ น฿จของผูຌ บริ ภค
ดังตอเปนีๅ
คะนนฉลี่ย
ระหวาง 1.00 – 1.่0
ระหวาง 1.่1 – 2.ๆ0
ระหวาง 2.ๆ1 – ใ.ไ0
ระหวาง ใ.ไ1 – ไ.20
ระหวาง ไ.21 – 5.00

การปลผล
ระดับนຌอยทีไสุด
ระดับนຌอย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากทีไสุด

สวนทีไ 4 นวทางการพัฒนาการบริหารสิ นคຌา
หนึไ งต าบลหนึไงผลิ ตภัณฑ์ ฿นขตอาภอมื อง จั งหวั ด
ขอนก น กรณี ศึ กษาคที อฟ กຌ วทองอาหารเทย
ป็ นบบสอบถามบบปลายปຂ ดดยการขี ย น
ขຌอความสดงความคิดหใน
สถิ ติ ทีไ ฿ ชຌ วิ  คราะห์ ขຌ อ มู ล ประกอบดຌ ว ย
สถิติพืๅนฐาน เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยง
บนมาตรฐาน สถิติทีไ฿ชຌหาคุณภาพของครืไองมือ
หาคาความชืไอมัไน (Reliability)ของบบสอบถาม
ทัๅ ง ฉบั บ ดย฿ชຌ วิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
อลฟา (Alpha Coefficaien) ของครอนบาค

สรปผลการวจัย
ผูຌ ต อบบบสอบถามส ว น฿หญ  ป็ น พศ
หญิง คิดป็นรຌอยละ 52.60 ละพศชายคิดป็นรຌอยละ
47.40 สวน฿หญอายุ 31-40 ปี คิดป็นรຌอยละ 40.60
มีการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ
45.40 สวน฿หญมีสถานภาพสมรส คิดป็นรຌอยละ
46.90 ประกอบอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดป็นรຌอย
ละ 27.80 ละมีรายเดຌฉลีไยตอดือน 10,001 –
20,000 บาท คิดป็นรຌอยละ 44.50
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก
มีคาฉลีไยทากับ 3.51 มืไอพิจารณาป็นรายดຌานดย
รียงลาดับคะนนฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์
฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก
ลาดับทีไ 1 คือ ดຌานบุคลากร มีคาฉลีไยทากับ 3.72
ลาดับทีไ 2 คือ ดຌานการตกตงทางกายภาพ มีคาฉลีไย
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ทากับ 3.66 ละล าดับทีไ 3 คือ ดຌานการสงสริม
การตลาด มีคาฉลีไยทากับ 3.48 ตามลาดับ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คที  อฟ กຌ ว ทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌ า น
ผลิตภัณฑ์อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.45
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรีย งล าดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์
ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ
ผลิ ตภั ณฑ์มีคุ ณคาทางภชนาการสู ง มีคา ฉลีไ ย
ทากับ 3.69 ลาดับทีไ 2 คือ มีขนาดของบรรจุภัณฑ์
หมาะสมกับราคา มีคาฉลีไยทากับ 3.63 ละลาดับทีไ 3
คือ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์(กลอง/ถุง)หมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.41 ตามลาดับ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานราคา
อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.45 มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอดยรียงลาดับคะนนฉลีไยจากมากเป
นຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล
3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มี
ความหมาะสมกับคุณภาพ มีคาฉลีไยทากับ 3.64
ลาดับทีไ 2 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความยุติธรรม
เมอาปรียบลูกคຌา มีคาฉลีไยทากับ 3.59 ละ
ลาดับทีไ 3 คือ ราคามีความหมาะสมกับรูปบบ
ของบรรจุภัณฑ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.54 ตามลาดับ
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา คทีอฟ
กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานชองทางการ
จัด จ าหน าย อยู ฿ นระดั บ มาก มี ค า ฉลีไ ย ท า กั บ
3.46 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงลาดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์
ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ
สถานทีไจาหนายหาซืๅอเดຌสะดวก มีคาฉลีไยทากับ
3.61 ลาดับทีไ 2 คือ มีชองทางการจาหนายหลาย

รูปบบ ชน รຌานประจาทีไจังหวัดสุพรรณการ฿ชຌ
บริการทางทรศัพท์ ทางอินตอร์นใต, รຌานคຌา OTOP
ละงานสดงสินคຌาตามภูมิภ าคตางโมีคาฉลีไ ย
ทากันกับสถานทีไจาหนายสินคຌามีความหมาะสม
กับสินคຌา มีคาฉลีไยทากับ 3.59 ละลาดับทีไ 3 คือ
มีการจัดวางสิ นคຌาสะดุดตา มี คาฉลีไ ยทากับ 3.47
ตามลาดับ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานการสงสริมการตลาด อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไย
ทากับ 3.48 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงลาดับ
คะนนฉลีไ ย จากมากเปนຌอ ยตามกณฑ์฿ นการ
วิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ
1 คือ มีการ฿หຌสวนลดจากปริมาณการสัไงซืๅอ มีคาฉลีไย
ทากับ 3.60 ลาดับทีไ 2 คือ มีการจกของถม
ของขวัญ฿หຌกับลูกคຌาจากปริมาณการซืๅอ มีคาฉลีไย
ทากับ 3.56 ละลาดับทีไ 3 คือ มีการฆษณาประชาสัมพันธ์
สมไาสมอดยการ฿ชຌสืไอตางโ ชน ป้าย ผนพับ สืไ อ
อิน ตอร์ นใ ต วิ ทยุ ทรทัศ น์ ป็น ตຌน มี คา ฉลีไ ย
ทากับ 3.44 ตามลาดับ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌ านกระบวน
การอยู ฿นระดั บปานกลาง มี ค าฉลีไ ยท ากั บ 3.36
มืไ อพิ จ ารณาป็ นรายขຌ อ ดยรี ย งล าดับ คะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ ละปล
ผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ มีบริการหลัง
การขายมีคาฉลีไยทากับ 3.63 ลาดับทีไ 2 คือ ขัๅนตอน฿น
การช าระงิ นสะดวกรวดรใ ว มี ค า ฉลีไ ย ท ากั บ 3.45
ละลาดับทีไ 3 คือ ขัๅนตอน฿นการสัไงซืๅอสินคຌาสะดวก
รวดรใว มีคาฉลีไยทากับ 3.43 ตามลาดับ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานบุคลากร
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อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.72 มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอดยรียงลาดับคะนนฉลีไยจากมากเป
นຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล
3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ พนักงานขาย
บริการอยางอา฿จ฿สละ฿หຌบริการดຌวยความตัๅง฿จ
มีคาฉลีไยทากับ 3.87 ลาดับทีไ 2 คือ พนักงานขายมี
บุคลิกภาพดีละการตงกายดี มีคาฉลีไยทากับ
3.86 ละลาดับทีไ 3 คือ พนักงาน฿หຌคานะนา
กีไ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดຌ อ ย า งชั ด จน มี ค า ฉลีไ ย
ทากับ 3.67 ตามลาดับ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานการ
ตกตงทางกายภาพ อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไ ย
ทากับ 3.66 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงลาดับ
คะนนฉลีไ ย จากมากเปนຌ อ ยตามกณฑ์ ฿ น
การวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก
ลาดับทีไ 1 คือ มีการประชาสัมพันธ์ สินคຌา฿นสืไออินตอร์
line, facebook สะดุดตานาซืๅอมีคาฉลีไยทากับ
3.78 ลาดับทีไ 2 คือ บรรจุภัณฑ์หมาะสมกับสินคຌา
มีคาฉลีไยทากับ 3.70 ละลาดับทีไ 3 คือ มีบรรยากาศ
ภาย฿นรຌ า นทีไ  หมาะสม มี ค า ฉลีไ ย ท า กั บ 3.68
ตามลาดับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย฿นภาพรวมอยู
฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.65 มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌานดยรียงลาดับคะนนฉลีไยจากมาก
เปนຌ อ ยตามกณฑ์ ฿ นการวิ  คราะห์  ละปลผล
ขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ ดຌานการ
ประมินทางลือกมีคาฉลีไยทากับ 3.68 ลาดับทีไ
2 คือ ดຌานความตຌองการ มีคาฉลีไยทากับ 3.65
ละลาดับทีไ 3 คือ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล มีคาฉลีไย
ทากับ 3.62 ตามลาดับ

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานความตຌองการอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.65
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงลาดับคะนนฉลีไ ย
จากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปล
ผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ มีความ
ตຌองการจากสิไงกระตุຌนจากประสบการณ์฿นอดีต
ชน คยบริภคสินคຌา OTOP มากอน ป็นตຌน ละ
ขຌา฿จสิไงกระตุຌนกีไยวกับสินคຌา OTOP ทีไมีอิทธิพล
ตอตนอง มีคาฉลีไยทากับ 3.71 ลาดับทีไ 2 คือ มีความ
ตຌองการจากสิไงกระตุຌนภาย฿นละภายนอก ชน ความหิว
ความจใบปวด ป็นตຌน มีคาฉลีไยทากับ 3.70 ละลาดับ
ทีไ 3 คือ มีการรับรูຌสภาพปัญหาละความตຌองการ
ของตนอง฿นการบริภคสินคຌา OTOP มีคาฉลีไย
ทากับ 3.60 ตามลาดับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไ ง ผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานการคຌนหาขຌอมูล อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ
3.62 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงลาดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์
ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ มีการ
คຌนหาขຌอมูลของสินคຌา OTOP จากหลงประสบการณ์
เดຌ ก การควบคุ ม การตรวจสอบ การ฿ชຌ สิ น คຌ า มี
คาฉลีไยทากับ 3.71 ลาดับทีไ 2 คือ มีการคຌนหา
ขຌอมูลของสินคຌา OTOP จากหลงบุคคล เดຌก สมาชิก
฿นครอบครัว ญาติ คนรูຌจัก มีคาฉลีไยทากับ 3.69 ละ
ลาดับทีไ 3 คือ มีการคຌนหาขຌอมูลของสินคຌา OTOP จาก
หลงชุมชน เดຌก สืไอมวลชน องค์การคุຌมครองผูຌบริภค
มีคาฉลีไยทากับ 3.61 ตามลาดับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌ า นการประมิ น ทางลื อ กอยู ฿ นระดั บ มาก
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มีคาฉลีไยทากับ 3.68 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ
ดยรียงลาดับคะนนฉลีไยจากมากเปนຌอยตาม
กณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ลาดับรก
เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ มีทัศนคติ฿นการลือกตรา
สินคຌา มีคาฉลีไยทากับ 3.74 ลาดับทีไ 2 คือ มีการ
พัฒนาความชืไ อถือกีไยวกับสิ นคຌา มีค าฉลีไ ยทากั บ
3.72 ละลาดับทีไ 3 คือ มีการประมินคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.67 ตามลาดับ
฿นภาพรวม พบวา พศุ สถานภาพุ อาชีพ
ละรายเดຌตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
สินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหาร
เทยตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ
0.05 มืไอปรียบทียบคาฉลีไยป็นรายคูดยการ
ทดสอบของชฟฟ่ (Scheffe) จานกตามสถานภาพ
พบวา ผูຌบริภคทีไมีสถานภาพสด (คาฉลีไยทากับ
3.53) มีคาฉลีไ ย฿นการบริหารจัดการสิ นคຌา หนึไง
ตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีสถานภาพ
หย า รຌ า ง/หมຌ า ย (ค า ฉลีไ ย ท า กั บ 3.71) อย า งมี
นัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ละผูຌบริภคทีไมี
สถานภาพสมรส (คาฉลีไยทากับ 3.40) มีคาฉลีไย
฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีสถานภาพหยารຌาง/หมຌาย (คาฉลีไย
ทากับ 3.71) อยา งมีนัย ส าคัญทางสถิติ ทีไร ะดั บ
0.05 จานกตามอาชีพพบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพ
พนักงานบริษัท (คาฉลีไยทากับ 3.38) มีคาฉลีไย
฿นการบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นຌ อ ยกว า ลู ก คຌ า ทีไ มี อ าชี พ นั ก ศึ ก ษา
(คาฉลีไยทากับ 3.73) อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ละผูຌบริภคทีไมีอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว (คาฉลีไยทากับ 3.42) มีคาฉลีไย฿นการ
บริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีอาชีพนักศึกษา (คาฉลีไยทากับ
3.73) อย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.05
จานกตามรายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา ผูຌบริภคทีไ

มีรายเดຌตไากวา 10,000 บาท (คาฉลีไยทากับ 3.71)
มีคาฉลีไ ย ฿นการบริห ารจัดการสิ นคຌา หนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ มากกวาลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 10,001 –
20,000 บาท (คาฉลีไยทากับ 3.52) อยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05, ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไากวา
10,000 บาท (คาฉลีไยทากับ 3.71) มีคาฉลีไย฿น
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
มากกวาลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 20,001 – 30,000 บาท
(คาฉลีไยทากับ 3.37) อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ละผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไากวา 10,000 บาท
(คาฉลีไยทากับ 3.71) มีคาฉลีไย฿นการบริหาร
จัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิ ตภัณฑ์ มากกวา
ลู กคຌ าทีไ มี รายเดຌ 30,001 บาทขึๅ นเป (ค าฉลีไ ยท า กั บ
3.31) อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 สวน
อายุ ละระดับการศึกษาตางกัน มีอิทธิพลตอการ
บริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เมตกตางกัน
ผลการทดสอบการบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า
หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดังนีๅ
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดຌ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการตั ด สิ น ฿จซืๅ อ ดຌ า นความตຌ อ งการ
ละดຌานการคຌนหาขຌอมูลของผูຌบริภค ณ ระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05 สวนดຌานการประมินเม
มีความสัมพันธ์ ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีไ 0.05
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดຌ า นราคาเม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค
ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ดຌานการจัดจาหนายเมมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค ณ
ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05
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การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดຌ า นการส ง สริ ม การตลาดเม มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการตั ด สิ น ฿จซืๅ อ ทัๅ ง
3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไ 0.05
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ดຌานกระบวนการเมมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค
ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดຌ า นบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการของ
ผูຌ บ ริ  ภค ณ ระดั บ ความมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ทีไ 0.05 สวนดຌานการคຌนหาขຌอมูล ละดຌานการประมิน
เมมีความสัมพันธ์ ณ ระดับความ มีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไ 0.05
การบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิ ตภั ณฑ์ ดຌ านการตกต งทางกายภาพเม มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการตั ด สิ น ฿จซืๅ อ ทัๅ ง
3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไ 0.05
จากการสอบถามขຌอมูลจากผูຌตอบบบสอบถาม
กีไยวกับนวทางการพัฒนาการบริหารสินคຌาหนึไง
ตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ทีไควรนาเป฿ชຌ
พบวา ผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌนวทางเวຌวา ควรมี
การสรຌางผูຌประกอบการ฿หຌป็นผูຌนา฿นการสวงหา
ความรูຌพิไมติมตลอดวลา ควรหาชองทางการจัด
จาหนาย฿หຌมากขึๅน ดยการตัๅงศูนย์จาหนายสินคຌา
OTOP ฿นตละจังหวัด฿หຌเดຌมากทีไสุด ควรมีหลง
งินทุนหมุนวียน งินทุนสารอง ละอนุมัติผลรใว
ควร฿หຌภาครัฐ฿ชຌวิธีการฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ
จัดนิทรรศการผยพร฿หຌ ความรูຌละส งสริม฿หຌ
กิดความนิย ม ละรูຌคุณคาของผลิ ตภัณฑ์ ละ
ควรสรຌางคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์฿หຌ เดຌมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ละสากลตอเป
อภปรายผล
1. การบริ หารจั ดการสิ นคຌ าหนึไ งต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คทีอฟ กຌว ทองอาหารเทย ฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.51 มืไอพิจารณาป็นราย
ดຌานดยรียงลาดับคะนนฉลีไยจากมากเปนຌอย
ตามกณฑ์ ฿ นการวิ  คราะห์  ละปลผลขຌ อ มู ล
3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ ดຌานบุคลากร มีคาฉลีไย
ทากับ 3.72 ลาดับทีไ 2 คือ ดຌานการตกตงทาง
กายภาพ มีคาฉลีไยทากับ 3.66 ละลาดับทีไ 3 คือ
ดຌ านการส งสริ มการตลาดมี ค า ฉลีไ ย ท ากั บ 3.48
ตามลาดับ ทัๅงนีๅป็นพราะวา ผูຌบริภคนຌนการบริการ
จากบุคลากรทีไมีคุณภาพ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ฿น
การบริ ก ารของสิ น คຌ า มี บุ ค ลากรทีไ มี ค วามรูຌ
ความสามารถทัๅ ง ดຌ า นภู มิ ปั ญ ญาทຌ อ งถิไ น ละ
วิทยาการ฿หมโ รวมทัๅงมีการตกตงทางกายภาพ
ทีไสะดุดตา ละมีการสงสริมการตลาดทีไผูຌบริภค
สังกตเดຌงายนืไองจากป็นสินคຌา หนึไงตาบลหนึไง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึไ ง ตຌ อ ง฿ชຌ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หຌ  ป็ น ทีไ รูຌ จั ก ของบุ ค คลทัไ ว เปเดຌ
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของพันธ์พชร ฉิมพใชร
(2551: บทคั ด ย อ ) เดຌ ศึ ก ษารืไ อ ง ปั จ จั ย ส ว น
ประสมการตลาดทีไ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ฿จซืๅ อ
รถจั ก รยานยนต์  กี ย ร์ อั ต นมั ติ ข องผูຌ บ ริ  ภค฿น
อาภอมืองชีย ง฿หม พบวา ปัจจัย สว นประสม
การตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ฿นระดับมาก
ทุกปัจจัย ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของประภาส
จั น ทร์ อิ น ทร์ (2551: บทคั ด ย อ ) เดຌ ศึ ก ษารืไ อ ง
ปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอรถจั กรยานยนต์ ของผูຌ บ ริ ภค฿นอ าภอมือ ง
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไ
มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ฿จซืๅ อ รถจั ก รยานยนต์ ข อง
ผูຌบริภค อาภอมือง จังหวัดสมุทรสาครดยรวม
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พบวาผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌความสาคัญมาก฿น
ทุกปัจจัย ละสอดคลຌ องกับงานวิจัยของธ ารงค์
คูสวัสดิ์ (2552: บทคัดยอ) เดຌศึกษารืไอง ปัจจัย
สวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅ อ รถจั ก รยานยนต์ ข องผูຌ บ ริ  ภค฿นอ าภอถิ น
จังหวัดลาปาง พบวา ผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌความสาคัญ
฿นระดับมากทุกปัจจัย รียงตามล าดับคือ ปัจจัยดຌาน
บุคลากร ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานการสงสริม
การตลาด ปัจจัยดຌานกระบวนการ ปัจจัยดຌานชอง
ทางการจัดจาหนาย ปัจจัยดຌานราคา ละปัจจัยดຌา น
ลั กษณะทางกายภาพ ละสอดคลຌ องกับงานวิ จัยของ
ธันยมัย จียรกุล (255็: บทคัดยอ) ทาการศึกษา
ปัญหาละนวทางการปรับตัวของ OTOP พืไอพรຌอมรับ
การปຂด AEC ดยมุงศึกษาการรวมตัวกันของประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน (AEC) นัๅน มีผลกระทบตอการ
ปรั บ ตั ว ของกลุ ม ผูຌ ป ระกอบการหนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทีไถือป็นธุรกิจทีไสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับประทศเทยจานวนมาก ละสอดคลຌองกับ
งานวิ จัยของมัทวั น กุศลอภิ บาล (2555: บทคั ดย อ )
พบวา สวนปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
บริภคกาฟสด พบวา ผูຌบริภค฿หຌความสาคัญตอ
ปั จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดทีไ มี ผ ลต อ การ
ลื อก฿ชຌ บริ การรຌ านกาฟสด ดยรวมอยู฿นระดั บมาก
ดยผูຌบริภค฿หຌความสาคัญมากทีไสุด฿นดຌานราคา
รองลงมาเดຌ ก ดຌ านลั กษณะทางกายภาพ ละดຌ า น
ผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
2. กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ฿นขตอ าภอมื อง จั งหวั ดขอนก น
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมอยู
฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.65 มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌานดยรียงลาดับคะนนฉลีไยจากมาก
เปนຌ อ ยตามกณฑ์ ฿ นการวิ  คราะห์  ละปลผล
ขຌอมูล 3 ลาดับรก เดຌก ลาดับทีไ 1 คือ ดຌานการ
ประมินทางลือกมีคาฉลีไยทากับ 3.68 ลาดับทีไ
2 คือ ดຌานความตຌองการ มีคาฉลีไยทากับ 3.65

ละลาดับทีไ 3 คือ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล มีคาฉลีไย
ทากับ 3.62 ตามลาดับ ทัๅงนีๅป็นพราะวากอนทีไ
ผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามาเวຌบริภคจะตຌอง
คานึง฿นสวนของความตຌองการสวนตัววามีความ
ตຌองการมากนຌอยพียง฿ด มืไอมีความตຌองการมาก
จึ ง มี ก ารสวงหาขຌ อ มู ล ของสิ น คຌ า ชนิ ด นัๅ น โ
จากสืไ อตางโผูຌ รูຌ ห รือผูຌ ทีไคย฿ชຌจ ากนัๅนจึงทาการ
ประมินทางลือกดยการปรียบทียบกับสินคຌา
ชนิดดียวกันกับตราอืไนโ พืไอนามาประกอบการ
ตัด สิ น ฿จซืๅอ สิ น คຌา ดั งนัๅ น สิ น คຌา หนึไ งต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ จะตຌองสรຌางชืไอสียงของตนอง฿หຌป็น
ทีไรูຌจัก฿หຌมากทีไสุ ด รวมทัๅงตຌองมีผูຌทีไ฿ชຌดี ลຌวบอก
ตอ พืไอป็นการนาสนอสิ นคຌาภาย฿นตนองเดຌ
ดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับ Schiffman and Kanuk
(1้้ไ: 5ๆ0-5่0) เดຌก ล าวถึงการตัดสิ น฿จของ
ผูຌ บริ ภค ประกอบดຌ วย ใ ส วน คื อ ความรั บรูຌ ค วาม
ตຌ อ งการขัๅ น รั บ รูຌ ค วามตຌ อ งการจะกิ ด ขึๅ น มืไ อ
ผูຌบริภคผชิญกับปัญหา การคຌนหาขຌอมูลกอนการ
ซืๅอ ขัๅนตอนนีๅจะริไมตຌนมืไอผูຌบริภค รูຌวาจะเดຌรับ
ความพอ฿จจากการซืๅ อ หรื อ บริ  ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผูຌบริ ภคจะตຌองการขຌอมูล พืไอ฿ชຌป็นพืๅนฐาน฿น
การลื อก (ถຌามีประสบการณ์มากอนกใ฿ชຌเดຌลย
ต ถຌ าเม มี กใ ตຌ องคຌ นหา) การประมิ นทางลื อก
ป็ น ขัๅ น ตอน฿นกระบวนการตั ด สิ น ฿จซืๅ อ ซึไ ง
ผูຌบริภคประมินผลประยชน์ทีไจะเดຌรับจากตละ
ทางลื อ กของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทีไ ก าลั ง พิ จ ารณาจะ฿ชຌ
2 รูปบบคือ 1) ฿ชຌรายชืไอตราทีไลือกเวຌลຌว 2) ลือกอา
จากทัๅงหมดทีไมี฿นตลาดกฎการตัดสิน฿จ หมายถึง
กฎการตั ด สิ น ฿จทีไ ง า ยทีไ สุ ด ซึไ ง ผูຌ บ ริ  ภคลื อ ก
ผลิตภัณฑ์฿หຌคะนนตราสินคຌาจากประสบการณ์ทีไ
ผานมามากกวาคุณสมบัติดຌานอืไนโ ละสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของปาริชาติ บใญฤทธิ์ (2551: บทคัดยอ)
ดยพบว า จะตຌ อ งมี ก ารสรຌ า งตราสิ น คຌ า ละ฿ชຌ
บรรจุภัณฑ์ รักษาฐานลูกคຌาดิมละรงหาตลาด
฿หมโ ฿นตางประทศ จัดทาพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ของ
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กลุ มอง หน วยงานภาครั ฐบาล การฝຄ กอบรม มี ก าร
ประสานงานระหว า งหน ว ยงานพืไ อ กຌ ปั ญ หา
สนับสนุน฿นการจัดงานสดงสินคຌา สงสริมการ
ทาวิจัยทีไป็นประยชน์
3. ฿นภาพรวม พบวา พศุ สถานภาพุ อาชีพ ละ
รายเดຌ ต า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารจั ด การ
สินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง
จัง หวั ด ขอนก น กรณี ศึ ก ษาคที  อฟ กຌ ว ทอง
อาหารเทยตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ ทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 สวนอายุ ละระดับการศึกษาตางกัน มี
อิทธิพลตอการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ นขตอ าภอมื อ ง จั ง หวั ด ขอนก น
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย เมตกตาง
กัน ทัๅ งนีๅป็นพราะว า พศ สถานภาพ อาชี พ ละ
รายเดຌ ต า งกั น ส ง ผลต อ ปริ ม าณการบริ  ภคทีไ
ตกตางกัน สงผลตอการจากัดราคาคา฿ชຌจายทีไ
ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ช อ งทางการลื อ กซืๅ อ ทีไ
ตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ฿จซืๅ อ ดຌ า นการ
สงสริมการตลาดของสินคຌาทีไตกตางกัน สงผล
ตอกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานกระบวนการผลิต
ทีไตกตางกัน การบริการจากบุคลากร฿นการขาย
สินคຌานัๅนเมสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค
ทีไตางกัน ชนดีย วกัน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของศิริพร กิตติยันตการ (255ใ: บทคัดยอ) เดຌ
ศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการตลาดทีไ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาตราดอยคา฿นกรุงทพมหานคร
พบว า ปั จ จั ย ส ว นบุ ค คลทีไ  ตกต า งกั น มี ผ ลต อ
ปัจจัยทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาตราดอยคา฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน
ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของมัทวัน กุศลอภิบาล
(2555: บทคัดยอ) ซึงไ พบวา การทดสอบสมมติฐานพบวา
ปัจจัยส วนบุคคล เดຌก พศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดั บการศึ ก ษา อาชี พ ละรายเดຌ ต อ ดื อ นมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริภคกาฟสดของ
ผูຌบริภค฿นอาภอมือง จังหวัดราชบุรี นอกจากนีๅยังพบวา

ปั จจั ยทางการตลาด เดຌ ก ดຌ านผลิ ตภั ณฑ์ ดຌ านราคา
ดຌานชองทางการจัดจาหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด
ดຌานบุคลากร ดຌานกระบวนการ฿หຌ บริการ ละดຌา น
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริภคกาฟสดของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร
4. ผลการทดสอบการบริหารจัดการสิ นคຌาหนึไง
ตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กั บกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค พบวา การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ดຌานผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการ ละ
ดຌ านการคຌ นหาขຌ อมู ลของผูຌ บริ ภค ณ ระดั บความมี
นัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05 สวนดຌานการประมินเม
มีความสั มพันธ์ ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
ดຌานราคาเมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จ
ซืๅอทัๅง 3 ดຌาน ของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทีไ 0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบล
ห นึไ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดຌ า น ก า ร จั ด จ า ห น า ย เ ม มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการตั ด สิ น ฿จซืๅ อ ทัๅ ง
3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไ 0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ดຌานการสงสริมการตลาดเมมีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค
ณ ระดั บความมี นัย ส าคั ญทางสถิ ติทีไ 0.05 การ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ดຌาน
กระบวนการเมมีความสั ม พันธ์กับ กระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌ บริภค ณ ระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิติทีไ 0.05 การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ดຌานบุคลากรมีความสัมพันธ์
กับ กระบวนการตั ด สิ น ฿จซืๅอ ดຌ านความตຌ องการ
ของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติทีไ
0.05 สวนดຌานการคຌนหาขຌอมูล ละดຌานการประมินเมมี
ความสัมพันธ์ ณ ระดับความ มีนัยสาคัญทางสถิติทีไ
0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
ดຌ านการตกต งทางกายภาพเม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
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กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับ
ความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 ทัๅงนีๅป็นพราะว า
ผูຌ บ ริ  ภคส ว นมากมั ก มี ค วามตຌ อ งการสิ นคຌ าจาก
ปั จจั ยดຌ านผลิ ตภั ณฑ์ ดຌ านราคา ดຌ านการส งสริ ม
การตลาด ดຌ านกระบวนการ ละดຌ านการตกต งทาง
กายภาพป็นสวนมาก ผูຌบริภคสวนมากมักมีการ
คຌนหาขຌอมูล ของสิ นคຌาจากปัจจัย ดຌานผลิ ตภัณฑ์
ดຌานราคา ดຌานการส งสริมการตลาด ดຌานกระบวนการ
ละดຌ านการตกต งทางกายภาพป็ นส ว นมาก
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กณิศนันท์ กาหลง (2557:
บทคัดยอ) ซึไงพบวา ยีไหຌอนๅาดืไมบรรจุภัณฑ์ทีไมักจะ
ซืๅ อ ต า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ฿จซืๅ อ นๅ าดืไ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์
ตกตางกัน
5. นวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารสิ น คຌ า
หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ นขตอ าภอมื อ ง
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
ทีไ ค วรน าเป฿ชຌ ป ระกอบดຌ ว ยควรมี ก ารสรຌ า ง
ผูຌประกอบการ฿หຌป็นผูຌนา฿นการสวงหาความรูຌ
พิไมติมตลอดวลา ควรหาชองทางการจัดจาหนาย฿หຌ
มากขึๅน ดยการตัๅงศูนย์จาหนายสินคຌา OTOP ฿น
ตล ะจังหวัด฿หຌ เดຌมากทีไสุ ด ควรมีหล งงินทุน
หมุนวียน งินทุนสารอง ละอนุมัติผลรใว ควร฿หຌ
ภาครั ฐ ฿ชຌวิ ธีก ารฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ห รือ จั ด
นิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌละสงสริม฿หຌกิด
ความนิยม ละรูຌคุณคาของผลิ ตภัณฑ์ ละควร
สรຌ า งคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หຌ เ ดຌ ม าตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ละสากลตอเป ทัๅงนีๅป็นพราะวา
สินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นัๅนสรຌางมาพืไอ
สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ กชุมชน สรຌางความขຌมขใงก
ชุ มชน ฿หຌ ส ามารถคิ ด องท าอง฿นการพั ฒ นา
ทຌองถิไน ส งสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน ส งสริมการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ง สริ ม ความคิ ด ริ  ริไ ม
สรຌ า งสรรค์ ข องชุ ม ชน ฿นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดยสอดคลຌองกับวิถีชีวิตละวัฒนธรรม฿นทຌองถิไน
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2548: 32) ดังนัๅนจึงตຌองมี

การพัฒนาอย างต อนืไ องพืไ อ฿หຌ ประสบความส ารใ จ
ซึไงปัจจัยทีไป็นตัวกาหนดความส ารใจของสิ นคຌา
หนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์นัๅนจะตຌองกิดจากความ
ขຌา฿จของสมาชิกความตຌองการละป้าหมายของ
ธุรกิจชุมชน งินทุน ทรัพยากรบุคคล ละการมีสวนรวม
ของชุมชน ละสอดคลຌ องกับงานวิจัยของศิริพร
กิตติยันตการ (2553: บทคัดยอ) ซึไงเดຌสนอนะ
ดยบงป็น ไ ดຌานคือ 1) ดຌานผลิตภัณฑ์ ควรนาสนอ
ดຌวยความสด฿หมของสินคຌา ความหลากหลายของ
ประภทสิ นคຌา ความมีมาตรฐานของสินคຌาละ
ความหลากหลายของประภทสินคຌา 2) ดຌานราคา
ควร฿ชຌ ปั จ จั ย ดຌ า นความหมาะสมของราคากั บ
คุณภาพสินคຌา ละสภาวะศรษฐกิจ ใ) ดຌานชองทางการ
จัดจาหนาย นຌนทีไความพียงพอของจุดจาหนายสินคຌา
หรื อ ความง า ย฿นการหาซืๅ อ สิ น คຌ า ทีไ ตัๅ ง ของจุ ด
จาหนายทีไหในเดຌงาย ความสะดวก฿นการดินทาง
มาซืๅอ ละการมีทีไจอดรถพียงพอ ไ) ดຌานการสงสริม
การตลาด ควร฿ชຌระบบสมาชิกพืไอรับสิทธิ ประยชน์
พิศษ ชนลดราคา สะสมตຌม ละสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของมัทวัน กุศลอภิบาล (2555: บทคัดยอ) ซึไงพบวา
นวทางสาหรับผูຌประกอบการละผูຌทีไสน฿จลงทุน
พืไอ฿หຌผูຌบริภคลือก฿ชຌบริการ ดยผูຌประกอบการ
ตຌองคานึงถึงรสชาติของกาฟ ฿หຌความสาคัญกับ
ผลิตภัณฑ์เมวาจะป็น฿นรืไองคุณภาพของมลใ ด
กาฟทีไ ตຌ อ งมี ค วามสด฿หม  ละมี กลิไ นหอม ควร
ก าหนดราคา฿หຌ หมาะสมกั บ รสชาติ คู ข งขั น
ละปริมาณ พืไอ฿หຌผูຌบริภครูຌสึกวากาฟสดทีไซืๅอเป
มืไ อ ที ย บกั บ ราคาลຌ ว คุຌ ม ค า กั บ งิ น ทีไ จ า ย
อีกทัๅงควรมองหาหลงทาลทีไสามารถขຌาออกเดຌ
สะดวก อยู฿นหลงชุมชน สานักงาน ละติดริม
ถนนพืไอพิไมอกาส฿หຌผูຌอาศัยอยู฿นบริวณ฿กลຌคียง
มาป็นลูกคຌาประจา ละควรมีการตกตงภาย฿นรຌาน
฿หຌ สวยงามละทั นสมั ย รวมถึงจัดสถานทีไ ฿หຌ มี ความ
สะอาดอยูตลอดวลา ละจัดบรรยากาศของรຌาน
฿หຌนาขຌามา฿ชຌบริการ พืไอดึงดูดผูຌบริภค ละควร
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ติดป้ายรຌาน฿หຌสังกตงาย พืไอ฿หຌลูกคຌาหารຌานเดຌ
งาย นอกจากนัๅนควร฿หຌค วามส าคัญ฿นรืไองของ
สวนลด หรือของถม การจกสินคຌาตัวอยางพืไอป็น
การกระตุຌน฿หຌกิดการบริภคพิไมมากขึๅน ละควร
มีการฆษณาประชาสั มพันธ์รຌาน฿หຌ ตรงกับกลุ ม
ลูกคຌาป้าหมาย พืไอกระตุຌนการบริภคละสรຌาง
ยอดขายกกิจการ ตลอดจนมีการจัดการอบรม
พนักงาน฿นรืไองของการ฿หຌบริการ มารยาท อัธยาศัย
ความสะอาดรียบรຌอยของการตงกาย บุคลิกภาพของ
พนักงานขาย ละความรูຌกีไยวกับกาฟสด พืไอทีไ
พนักงานขายจะสามารถนะนา ตอบคาถาม฿หຌก
ลูกคຌา ละป็นตัวทน฿นการฆษณาประชาสัมพันธ์ก
ผูຌบริภคดยตรง พืไอ฿หຌ ผูຌบริภคกิ ดความประทับ฿จ
จากการรับบริการ ละกลับมา฿ชຌบริการอีก฿นครัๅง
ตอเป ละสอดคลຌ องกับคทรี ยา ปันทะนะ (255็:
บทคัดยอ) ซึไงพบวา นวทาง฿นการกຌเขปัญหา
ละพิไมประสิทธิภาพดຌานการผลิตสินคຌา OTOP
฿นจั งหวั ดนนทบุ รี มี ไ นวทางเดຌ ก 1) สรຌ าง
ผูຌประกอบการ฿หຌป็นผูຌนา฿นการสวงหาความรูຌ
พิไมติมตลอดวลา 2) ควรหาชองทางการจัดจาหนาย฿หຌ
มากขึๅน ดยการตัๅงศูนย์จาหนายสินคຌา OTOP ฿น
ตละจังหวัด ใ) มีหลงงินทุนหมุนวียน ละอนุมัติผล
รใว ไ) ภาครัฐ ฿ชຌวิ ธีก ารฆษณาประชาสั ม พัน ธ์
หรือจัดนิทรรศการผยพร฿หຌค วามรูຌละสงสริม
฿หຌกิดความนิยม ละรูຌคุณคาของผลิตภัณฑ์
ข้อสนอนะ
ข้อสนอนะสาหรับการวจัยครัๅงนีๅ
1. จากผลการศึกษาพบวา ดยภาพรวมพศ
ชายมีคาฉลีไยมากกวาพศหญิง ตกตางกันอยาง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ดั ง นัๅ น คที  อฟ กຌ ว ทอง
อาหารเทย ควรจะมีการพิไมผลิตภัณฑ์ทีไสามารถ
ดึงดูด฿จผูຌบริภคพศหญิงพิไมมากขึๅน ชน ปร
รูปผลิตภัณฑ์จากปลาทีไมีคุณคาทางภชนาการสูง
มีคอลสตอรอลตไา ผานมาตรฐานของ อย. สามารถรักษา

รูปรางของผูຌบริภคเดຌ ป็นตຌน
2. จากผลการศึ กษาพบว า ผูຌ บริ ภคทีไ มี
สถานภาพสมรส สด มีการบริภคสินคຌาหนึไงตาบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา
คที อฟ กຌ ว ทองอาหารเทย฿นดຌ านผลิ ตภั ณฑ์
ราคานຌอยกวาลูกคຌาทีไมีส ถานภาพหยารຌาง/หมຌาย
อย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.05 ดั ง นัๅ น
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ควรจะมีการพิไมยอดขาย
฿นกลุ มคนสด ละสมรสมากขึๅ น ช น จั ดปรมชัไ น
สาหรับคนมีคู ดยการซืๅอ 1 ถม 1 ฿หຌนาเปฝาก
คนรัก หากยังสดจะมีปรมชัไนลดราคาพืไอพิไม
ปริมาณการซืๅอของลูกคຌา ป็นตຌน
3. จากผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพ
พนักงานบริษัท ละอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว
มีการบริภคสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขต
อาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ
กຌ ว ทองอาหารเทย นຌ อ ยกว า ลู ก คຌ า ทีไ มี อ าชี พ
นักศึกษา อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05
ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ควรจะมีการ
พิไ ม ยอดขาย฿นกลุ ม อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท
ละอาชี พ คຌ า ขาย/ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ช น การจั ด
ปรมชัไนลดราคา฿หຌกับผูຌทีไมีอาชีพพนักงานบริษัท
จัดปรมชัไน฿หຌกับอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัวดย
การนะน าการสรຌ า งยอดขายจากจຌ า หนຌ า ทีไ
การตลาดทีไมีความชานาญ฿หຌกับลูกคຌาฟรี ป็นตຌน
4. จากผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌ
ตไากวา 10,000 บาท มีการบริภคสินคຌาหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย มากกวาลูกคຌาทีไ
มีรายเดຌ 10,001 – 20,000 บาท อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย
ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถดึงดูดผูຌทีไ
มีรายเดຌมากกวา 10,000 บาทตอดือนพิไมมาก
ขึๅน ชน พิไมคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ พิไมคุณคา
ทางภชนาการ นาสวนประกอบอืไนโทีไมีประยชน์ตอ
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สุขภาพขຌามาป็นสวนผสม ป็นตຌน
5.จากผลการศึ ก ษาพบว า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของสิ น คຌ า มี ผ ลต อ การคຌ น หาขຌ อ มู ล ของลู ก คຌ า
ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ควรจะมีการ
พิไ ม รงจู ง ฿จ฿นการลื อ กซืๅ อ พิไ ม ช อ งทางการ
คຌ น หาขຌ อ มู ล ฿หຌ กั บ ลู ก คຌ า ช น ทาง Facebook,
line, Instragram ป็นตຌน
6. ดຌานผลิตภัณฑ์ พบวา ผลิตภัณฑ์มีคุณคา
ทางภชนาการสูง มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการบริหาร
จั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง นัๅ น
ผูຌประกอบการ ควรจะมีการพิไมคุณคาทางภชนาการ
ของสินคຌา฿หຌป็นประยชน์ตอสุขภาพมากขึๅน ชน
พิไมคุณคาทางภชนาการ พิไมสารอาหารทีไป็น
ประยชน์ตอรางกาย ป็นตຌน
7. ดຌานราคา พบวา ราคาของผลิ ตภัณฑ์ มี
ความหมาะสมกับ คุณภาพ มีคา ฉลีไ ย สู ง สุ ดทีไ มี
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการคานวณราคา
฿หຌหมาะสมกับคุณภาพสินคຌา หรือ พิไมคุณภาพ
สินคຌา฿หຌหมาะสมกับราคาทีไตัๅงเวຌ
8. ดຌ านช องทางการจั ดจ าหน าย พบว า
สถานทีไจาหนายหาซืๅอเดຌสะดวก มีคาฉลีไยสูงสุดทีไ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการพิไม
สถานทีไ จั ด จ าหน า ยเปยั ง สถานทีไ ทีไ  ป็ น ทีไ นิ ย ม
ชน ตลาดสด หຌางสรรพสินคຌา ป็นตຌน
9. ดຌานการสงสริมการตลาด พบวา มีการ฿หຌ
สวนลดจากปริมาณการสัไงซืๅอ มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมี
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการจัดสวนลดจาก
ปริมาณการสัไงซืๅอ ชน ซืๅอตัๅงต 1 หลขึๅนเป฿นราคาสง
ป็นตຌน
10. ดຌานกระบวนการ พบวา มีบริการหลัง
การขาย มี ค าฉลีไ ย สู ง สุ ด ทีไมี ก ารบริ ห ารจั ด การ
สินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ

ควรจะมีการจัดบริการหลังการขาย ชน กรณีซืๅอ
สินคຌาลຌวสินคຌามีปัญหายินดีปลีไยนสินคຌา฿หຌ฿หม
หรือ ซืๅอสินคຌาลຌวเมถูก฿จ฿นคุณภาพสามารถคืน
งิน฿หຌตใมจานวน ป็นตຌน
11. ดຌานบุคลากร พบวา พนักงานขายบริการ
อย า งอา฿จ฿ส  ละ฿หຌ บ ริ ก ารดຌ ว ยความตัๅ ง ฿จ
มีคาฉลีไ ยสูงสุดทีไมีการบริหารจัดการสิ นคຌาหนึไง
ตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการ
ฝຄกอบรมพนักงานขาย฿หຌบริการอยางอา฿จ฿สละ
฿หຌบริการดຌวยความตัๅง฿จ
12. ดຌานการตกตงทางกายภาพ พบวา มีการ
ประชาสัมพันธ์สินคຌา฿นสืไออินตอร์ line, facebook
สะดุดตานาซืๅอ มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการบริหารจัดการ
สินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ
ควรจะมีการประชาสัมพันธ์สินคຌา฿นสืไออินตอร์นใตุ
line, facebook สะดุดตานาซืๅอ
13. ดຌานความตຌองการ พบวา มีความตຌองการ
จากสิไงกระตุຌนจากประสบการณ์฿นอดีต ชน คยบริภค
สินคຌา OTOP มากอน ป็นตຌน ขຌา฿จสิไงกระตุຌนกีไยวกับ
สินคຌา OTOP ทีไมีอิทธิพลตอตนองมีคาฉลีไยสูงสุดทีไมี
การบริห ารจัดการสิ นคຌาหนึไงตาบลหนึไ งผลิ ตภัณฑ์
ดังนัๅ น ผูຌ ประกอบการ ควรจะมี ความขຌา฿จสิไ งกระตุຌ น
กีไยวกับสินคຌา OTOP ทีไมีอิทธิพลตอผูຌบริภคมีการ
กระตุຌนจากประสบการณ์ทีไคยบริภคของลูกคຌา
มากอน
14. ดຌานการคຌนหาขຌอมูล พบวา มีการคຌนหา
ขຌอมูลของสินคຌา OTOP จากหลงประสบการณ์ เดຌก
การควบคุม การตรวจสอบ การ฿ชຌสินคຌา มีคาฉลีไยสูงสุด
ทีไ มี ก ารบริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการควบคุม
การตรวจสอบ การ฿ชຌสิ น คຌา ฿หຌ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
อยางสมไาสมอ
15. ดຌานการประมินทางลือก พบวา มีทัศนคติ
฿นการลื อ กตราสิ น คຌ า มี ค า ฉลีไ ย สู ง สุ ด ทีไ มี ก าร
บริ ห ารจั ด การสิ น คຌ า หนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
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ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการสรຌางตราสินคຌา
฿หຌป็นทีไรูຌจัก฿นกลุมคนจานวนมาก ชน มีการฆษณา
ผ า นทางทรทั ศน์ มี ดารา นั ก สดงทีไ มี ชืไ อสี ย ง
ป็นพรีซในตอร์฿หຌกับสินคຌา ป็นตຌน
ข้อสนอนะสาหรับการวจัยครัๅงต่อเป
1. ควรมีการศึกษาปัญหาทีไกิดขึๅนจากการ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿น
ขตอาภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคที อฟ
กຌวทองอาหารเทย หรือสินคຌาอืไนโ
2. นืไองจาก฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษา
จากขຌอมูล ละความหใ น ฿นชว งวลาระยะวลา

หนึไงของการวิจัยทานัๅน ซึไงอาจมีการปลีไยนปลง
เปตามสถานการณ์ ดั ง นัๅ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษา
ขຌอมูลจากลูกคຌาป็นระยะโ พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหา
ละนวทางการพัฒนาสินคຌาเดຌมากยิไงขึๅน
3. นืไองจาก฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅเดຌทาการ
สารวจขຌอมูล ลูกคຌา จากจังหวัดขอนกน ทานัๅน
ดังนัๅน ฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรมีการศึกษาวิจัย
กีไยวกับลูกคຌา฿นจังหวัดอืไนโ ฿กลຌคียง ละพิไม
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคมาก
ขึๅนพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไหลากหลาย
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ทศทางการส่งออกอัญมณีละครื่องประดับของประทศเทยเปตลาดสวสซอร์ลนด์
The exports of gems and jewelry in Thailand to the Switzerland market.
1

จนดามาสิิิสทธชัยมธี

บทคัดย่อ

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอวิคราะห์ทิศทางการสงออกสินคຌาอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาด
สวิ ส ซอร์  ลนด์ ดยการวิ จั ย นีๅ เดຌ วิ  คราะห์ ปั จ จั ย ทีไ ก าหนดอุ ป สงค์ ก ารน าขຌ า อั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ ของประทศ
สวิสซอร์ลนด์จากประทศเทยตละประภท คือ พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ ละพยากรณ์นวนຌมการสงออกอัญ
มณี  ละครืไ อ งประดั บ ของประทศเทยเปตลาดสวิ ส ซอร์  ลนด์ ผลการวิ จั ย สดงเดຌ ดั ง นีๅ ปั จ จั ย ทีไ มี อิ ท ธิ พ ลต อ อุ ป สงค์
การนาขຌาอัญมณีละครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จากประทศเทย พบวา ราคา (C.I.F) ละอัตราลกปลีไยนมีอิทธิพล
ตอปริมาณการนาขຌาอัญมณีละครืไองประดับตละประภท คือ พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีไระดับ 0.01 ผลการพยากรณ์นวนຌมการสงออกอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์
ทัๅง 3 ประภท คือ พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ มีนวนຌมพิไมสูงขึๅนอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅรัฐ บาลจาป็นจะตຌอง฿หຌ
ความสาคัญ฿นดຌานคุณภาพป็นสาคัญ
คาสาคัญ :ครืไองประดับ, ตลาด, สงออก, อัญมณี

Abstract
The purpose of this study. To determine the direction of gems and jewelry exports of Thailand to
the Switzerland market. By this research. Analyzes factors that determine demand for imports of gems
and jewelry from Thailand, the United States each of the Diamond, Gem and Jewelry. Trends and
forecasts the export of gems and jewelry in Thailand to the Switzerland market. The results are as follows.
Factors influencing demand for imports of gems and jewelry from Thailand, the United States found that
the price (C.I.F) and exchange rates (Baht per U.S. dollar). Influence the amount of imports of gems and
jewelry, each of the diamonds, Gem, and Jewelry. Statistically significant at the 0.01 level. Forecasting the
outlook for exports of gems and jewelry in Thailand to the Switzerland market through three types of
Diamond, Gem, and Jewelry. Is increasing continuously. The government need to focus on quality is
important.
Key words : jewelry, market, The exports, gems

1

นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
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ขอบขตการวจัย
การวิคราะห์อุปสงค์การนาขຌาอัญมณีละ
ครืไ อ งประดั บ ของประทศสวิ ส ซอร์  ลนด์ จ าก
ประทศเทยครัๅงนีๅ เดຌทาการศึกษาครอบคลุมฉพาะ
ผลิ ตภัณฑ์ประภทอัญมณีละครืไองประดับ (HS
71) ดยบงการวิคราะห์ทัๅงหมด 3 รายการสินคຌา
เดຌก พชร (HS 7102), พลอย (HS 7103) ละ
ครืไองประดับทຌ (HS 7113) ดย฿ชຌขຌอมูลขຌอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเตรมาส ตัๅงตเตร
มาสทีไ 1 พ.ศ. 2547 – เตรมาสทีไ 4 พ.ศ. 2559
รวมทัๅงหมด 48 ขຌอมูล (Observation)

บทนา

อัญมณีละครืไองประดับป็นธุรกิจสงออกทีไ
สาคัญตอการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทยป็น
อยางยิไง ดยฉพาะ฿น พ.ศ. 2559 ขຌอมูลตามกรม
สงสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย์ สดง฿หຌหใน
วา ธุรกิจสงออกอัญมณีละครืไองประดับ สามารถ
ทารายเดຌขຌาประทศป็นมูลคาถึง 35,078.6 ลຌาน
หรีย ญสวิ ส ซอร์ลนด์ ซึไงจั ดป็นสิ นคຌ าส งออกทีไ
ส าคั ญ ฿นอั น ดั บ ตຌ น โ ของประทศเทย ละมืไ อ
พิ จ ารณาตลาดต า งประทศทีไ ส าคั ญ ของธุ ร กิ จ
สงออกอัญมณีละครืไองประดับ จะหในเดຌวาตลาด
สวิสซอร์ลนด์ ป็นตลาดตางประทศทีไสาคัญป็น
อั น ดั บ หนึไ ง ของธุ ร กิ จ อั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ
ของเทยคิ ดป็ นมู ลค าส งออก 730 ลຌ านหรี ยญ
สวิสซอร์ลนด์ คิดป็นสัดสวนรຌอยละ 54.50
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ส ง ออกอั ญ มณี
ละครืไ อ งประดั บ ของเทยก าลั ง ผชิ ญ กั บ คู  ข ง
ทางการคຌา ซึไงมีคารงทีไตไากวา ทา฿หຌสูญสียสวน
บงตลาด ซึไงประทศเทยมีการสงออกเปสวิสซอร์ลนด์
อยู฿นอันดับทีไ 11 (Global Trade Atlas, 2016)
ละมีคูขงขันซึไงเดຌก อิสราอล อินดีย บลยียม
อฟริกา฿ตຌ ละคนาดา ทีไป็นคู ขงขันสาคัญ฿นการ
ส งออกอั ญมณี ละครืไ อ งประดั บ ของเทยเปยั ง
สวิสซอร์ลนด์ ดังนัๅนการศึกษา฿ดโ ทีไกีไยวกับธุรกิจ
การสงออกอัญมณีละครืไองประดับของเทย฿นตลาด
สวิ ส ซอร์  ลนด์ จึ ง ป็ น สิไ ง จ าป็ น ทีไ ตຌ อ งศึ ก ษา
ดยฉพาะธุรกิจขนาดลใก ซึไงมีจานวนผูຌประกอบการป็น
จานวนมาก พืไอป็นขຌอมูลหนึไง฿นการวางผนกล
ยุทธ์การขงขันธุรกิจระหวางประทศ อันจะนาเปสู
การพัฒนาความสามารถ฿นการขงขันของธุรกิจนีๅ

วธีการดานนการศึกษา
วิธีการศึกษาประกอบดຌวยการวิคราะห์ชิง
พรรณนาละการวิคราะห์ชิงปริมาณ ดังนีๅ
1. การวิคราะห์ชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ดยศึกษารูปบบการสงออกอัญมณีละ
ครืไ องประดั บของประทศเทยเปยั งประทศ
สวิสซอร์ลนด์ ละวิคราะห์นวนຌมการสงออก
฿นอนาคต
2. การวิคราะห์ชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) วิธีการวิคราะห์มีขัๅนตอนดังนีๅ
2.1 สรຌ า งบบจ าลอง (Model) อุ ป
สงค์ ก ารน าขຌ า อั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ ของ
ประทศสวิสซอร์ลนด์จากประทศเทย ดยการ
ประมาณค าดຌวยวิธีกาลังสองนຌอยทีไสุ ด (Ordinary
Least Squares) พืไอหาความสัมพันธ์ระหวางตัว
ปร฿นระบบสมการ
2.2 วิ คราะห์ ความสั ม พั นธ์ ชิ งดุ ล ย
ภาพระยะยาว (Co-integration)พืไอดูความสัมพันธ์
ระหวางตัวปร฿นระบบสมการ
2.ใ วิ คราะห์ ความสั ม พั นธ์ ชิ งดุ ล ย
ภาพระยะสัๅน (Error Correction Mechanism:
ECM) พืไอดูการปรับขຌาสูดุลภาย฿นระยะสัๅน

วัตถประสงค์ของการวจัย
พืไอวิคราะห์ทิศทางการสงออกสินคຌาอัญมณี
ละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์
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อั ญ ม ณี สั ง  ค ร า ะ ห์ (Synthetic
precious stones) เดຌก อัญมณีทีไกิดจากการ
สังคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึไงการสังคราะห์ทาเดຌ
ดยการทา฿หຌส ารประกอบนัๅนโมีปฏิกิริยาคมีกัน
ป็ น สารประกอบอืไ น ช น พชรรั ส ซี ย หรื อ คิ ว บิ ค
ซอร์คนีย ซึไงป็นกຌอนผลึกสังคราะห์ทาลียนบบ
พชรทຌตามธรรมชาติ เดຌชืไอวาป็นพชรทียมทีไมี
คุณสมบัติคลຌายพชรมากทีไสุด
Stationary Stochastic Process หรือ
Stationary คือ ขຌอมูลอนุกรมวลาทีไมีสถียรภาพ
ดยทีไมีคาฉลีไย หรือคาความคาดหวัง (Mean or
Expected Value) ละคาความปรปรวน(Variance)
คงทีไตลอดชวงวลา (Constant Over Time) ละ
คาความปรปรวนรวม (Covariance) จะเมขึๅนอยู
กั บ วลา ต จ ะขึๅ น อยู กั บ ระยะหรื อ ช ว งห า งของ
ชวงวลา (Distance or Lag) กาหนด฿หຌ Yt ป็น
Stochastic Time Series ละมีลักษณะป็น
StationaryNon Stationary Stochastic Process หรือ
Non Stationary คือขຌอมูลป็นบบเมสถียรภาพ
จะมีคาความคาดหวังละความปรปรวนเมคงทีไ
ตจะปลีไยนเปตามวลา

การสรຌางบบจาลองอุปสงค์นัๅน จะตຌอง
ทาการปรับขຌอมูล฿หຌป็น Stationary Data ดยการ
ทดสอบ Unit Root ดຌวยวิธี Augmented Dickey
Fuller: ADF ละคัดลือกระยะวลาของตัวปร฿น
อดีต (Lagged Length) ทีไหมาะสม จากคา Akaike
Information Criteria (AIC – test) ละทาการ
2
ทดสอบคา Residual ดຌวย Chi-Square (  )
นยามศัพท์
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ
หมายถึ ง อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อั ญ มณี  ละ
ครืไ อ งประดั บ ทัๅ ง ทีไ  จี ย ระเนลຌ ว ละยั ง เม เ ดຌ
จียระเน รวมทัๅงอัญมณีละครืไองประดับทຌ อัญ
มณี  ละครืไ อ งประดั บ ที ย ม จ านกออกป็ น 3
ประภท ดังนีๅ
1. อัญมณีละครืไองประดับทຌพชรทัๅงทีไ
จียระเนละทีไยังเมเดຌจียระเน
พลอย เดຌ  ก พลอยชนิ ด ต า งโ ช น
ทับทิม เพลิน มรกต ทปซ หยก กมน อปอลล์
ละพทาย
เข มุ ก ทัๅ ง ทีไ  จี ย ระเนละทีไ ยั ง เม เ ดຌ
จียระเน
ครืไองประดับทຌ ครืไองประดับอัญมณี
ทຌทีไตัวรือนทาดຌวยทองคา งิน ละ ทองคาขาว
2. ครืไองประดับทียม
 ค รืไ อ ง ป ร ะ ดั บ ทีไ ท า  ลี ย น  บ บ
ครืไองประดับอัญมณีทຌ ดย฿ชຌลหะสามัญประภท
ตะกัไว ดีบุก ทองหลืองป็นตัวรือนบบตางโอาจ
ประกอบดຌวยพลอยทียมทีไมีราคาตไา ลຌวนามาทา
การชุบ ทอง หรือ งิน ตามตຌองการ
ครืไองประดับทีไมีสวนประกอบจากสิไง
ธรรมชาติ ชน ดอกเมຌ กลຌวยเมຌ หรือมຌตปลือก
หอย ป็นตຌน ดยการนามาชุบซึไงส วนมากจะป็น
จาพวก ขใมกลัดติดสืๅอ จีๅ ตางหู หรือนามาประกอบกับ
ตัวรือนลหะชุบทอง

กรอบนวคดที่฿ช้฿นการวจัย
บบจ าลองทีไ ฿ชຌ ฿ นงานวิ จั ย ฉบั บนีๅ ป็ น
 บ บ จ า ล อ ง อุ ป ส ง ค์ ก า ร น า  ขຌ า อั ญ ม ณี  ล ะ
ครืไ อ งประดั บ ของประทศสวิ ส ซอร์  ลนด์ จ าก
ประทศเทยต ล ะประภท (พชร พลอย ละ
ครืไองประดับทຌ) จะ฿ชຌการวิคราะห์บบถดถอย
พหูคูณชิงซຌอน (Multiple Regression Analysis)
ละ฿ชຌวิธีกาลั งสองนຌอยทีไสุด (Ordinary Least
Square Method) ฿นรูปบบ ARIMA (Auto
Regressive Integrated Moving Average) ละ
เดຌนาอานวคิดของ Error Correction Mechanisms
(ECM) มาอธิบายการปรับตัว฿นระยะสัๅน (Short Run
Dynamic Adjustment) ของตัวปรตางโ เปสู
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ครืไ อ งประดั บ ของประทศสวิ ส ซอร์  ลนด์ จ าก
ประทศเทยตละประภทนัๅนทัๅง 3 สมการหมือนกัน
สดงรายละอียดเดຌดังตอเปนีๅ

ความสั ม พั น ธ์  ชิ ง ดุ ล ยภาพระยะยาว (Long Run
Equilibrium Relationship) ขຌามารวมพิจารณาดຌวย
รูปบบสมการมีทัๅงหมด 3 สมการ ยกป็น พชร (x)
พลอย (y) ละครืไองประดับทຌ (z) สาหรับปัจจัยทีไมี
อิทธิพลท า฿หຌ อุป สงค์การดยทีไ น าขຌาอั ญมณีละ

 ln Q x, y.z =   ln Q x, y, z
n

  ln E
4

t i

i 1

  2i MAi   3  ln
m

  5 ECM   6  ln Yt i   t
t

1i

t i

i 1

p x, y, z  
t i

ปริมาณการนาขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์
฿นชวงวลาปัจจุบันจะพิไมขึๅน
2. ความสัมพันธ์ระหวางราคานาขຌาสินคຌา i
กับปริมาณการนาขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์
ป็ น เป฿นทิ ศ ทางตรงขຌ า มกั น กล า วคื อ มืไ อ ราคา
นาขຌาสินคຌา i พิไมขึๅน ปริมาณการนาขຌาสินคຌา i
ของสวิสซอร์ลนด์จะลดลง
ใ. ความสั มพัน ธ์ร ะหว างอั ตราลกปลีไ ย น
กับปริมาณการนาขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ อัตราลกปลีไยน
งินบาทตอดอลลาร์สหรัฐพิไมขึๅน ปริมาณการนาขຌา
สินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์จะพิไมขึๅน
ไ. ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณการนาขຌา
สินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์ จะมีความสัมพันธ์กับ
รายเดຌประชาชาติของสวิส ซอร์ลนด์ ฿นทิศทาง
ดี ย วกั น กล า วคื อ มืไ อ รายเดຌ ป ระชาชาติ ข อง
สวิส ซอร์ลนด์พิไมสู งขึๅนจะส งผล฿หຌ ปริมาณการ
นาขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์พิไมขึๅน

Q x, y, z = ปริมาณการนาขຌาอัญมณีละ
t

ครืไองประดับชนิด x, y ละ z ฿นชวงวลา t
Q x, y, z = ปริมาณการนาขຌาอัญมณี
t i

ละครืไองประดับชนิด x, y ละ z ฿นชวงวลาทีไ
t-i
P x, y, zt i = ราคา (C.I.F) ชนิด x, y ละ
z ฿นชวงวลา t-i
= อัตราลกปลีไยนงินบาทตอ
E t i
งินดอลลาสหรัฐ฿นชวงวลา t-i
ECM = Error Correction Mechanism
MA(i) = Moving Average ระยะวลาทีไระดับ i
Yt i = GDP Per Capita ของ
สวิสซอร์ลนด์ ณ วลา t i ,  t = คาความคลาด
คลืไอน฿นชวงวลาทีไ t
สมมตฐานการวจัย
1. ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณการนาขຌา
สินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์฿นชวงวลา t-i จะมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการนาขຌาสินคຌา i ของ
สวิ ส ซอร์  ลนด์ ฿ นช ว งวลาปั จ จุ บั น ฿นทิ ศ ทาง
ดีย วกัน กล าวคื อ มืไอปริมาณการนาขຌาสิ นคຌา i
ของสวิสซอร์ลนด์฿นชวงวลา t-i พิไมขึๅน สงผล฿หຌ

สรปผลการวจัย
การวิคราะห์ทิศทางการสงออกอัญมณีละ
ครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์
ดยบ ง การวิ  คราะห์  ป็ น 2 ส ว น คื อ ส ว นรก
วิคราะห์อุปสงค์การนาขຌาอัญมณีละครืไองประดับของ
ประทศสวิ ส ซอร์  ลนด์ จ ากประทศเทยต ล ะ
ประภท เดຌก พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ
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ละสวนทีไสอง การพยากรณ์นวนຌมการสงออกอัญมณี
ละครืไ อ งประดั บ ของประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์สดงเดຌดังตอเปนีๅ
1. ผลการทดสอบบบจาลองิARIMA
 มืไ อ น า ขຌ อ มู ล ทีไ มี คุ ณ ส ม บั ติ  ป็ น
Stationary ณ ระดับผลตางลาดับรก (At First
Difference) รวมทัๅงเดຌนาอา ECM มาพิจารณา
ประกอบดຌวยนัๅน พบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลทา฿หຌอุป
สงค์ ก ารน าขຌ า อั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ ของ
ประทศสวิ ส ซอร์  ลนด์ จ ากประทศเทยต ล ะ
ประภท (พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ) มี
รูปบบสมการอยู฿นรูปพลวั ตระยะสัๅน (Short –
Term Dynamic Demand) ซึไงผลการคานวณ
ปรากฏ฿นตละสมการดังนีๅ
กรณีพชร
 ln Q x t = -0.17 - 0.34
(-1.15) *(-2.35) *
 ln Q xt 2 +0.76  ln MAxt 1 +
(2.43)*
1.32  ln Et 1 - 1.55  ln p xt 1
(3.54)**
(-3.99) **
+ 0.38  ln Yt 2
(2.24)*
- 0.65 ECM
(-3.55)**

( Q xt 2 ) อยา งมีนั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ทีไ ร ะดับ 0.05
ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -0.34 หมายความวา
ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลง
ของปริมาณการนาขຌาพชร฿นชวงวลาปัจจุบัน ดย
ปรียบทียบ (Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง
3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตรา
ปลีไยนปลงของปริมาณการนาขຌาพชร฿นปัจจุบัน
ปลีไยนปลงเป 0.34 % ฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไง
ผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
2. การปลีไ ย นปลงของปริ ม าณการ
นาขຌาพชร฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการ
ปลีไ ย นปลงราคา฿นอดี ต ยຌ อ นหลั ง 4 ช ว งวลา
(  xt 1 ) อย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.01
ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -1.55 ซึไงหมายความ
วา ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลง
ของราคาพชร฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ
(Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา
ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตราการปลีไยนปลง
ของปริมาณการนาขຌาพชร฿นปัจจุบัน ปลีไยนปลง
เป 1.55%฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
ใ. ผลการประมาณคาบบจาลอง ECM
ทีไนาคา Residual จากสมการระยะยาว (Co-integration)
มาป็นตัวปรอิสระอีกตัวหนึไง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.65 อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01
นัๅน สดง฿หຌหในวา฿นระยะสัๅนตัวปรทางศรษฐกิจ
สามารถอธิบายการปลีไยนปลงปริมาณการนาขຌา
พชรเดຌอยางมีนัย ส าคัญทางสถิติ ดังรายละอีย ด
ปรากฏ฿นขຌางตຌน฿นขณะทีไคาสัมประสิทธิ์ทีไเดຌมีคา
ป็นลบ สดงถึงวาความคลาดคลืไอน฿นการปรับตัวสู
ดุลยภาพ (equilibrium value) ฿นชวงวลากอน
หนຌานัๅนจะเดຌรับการกຌเข฿หຌคาคลาดคลืไอนดังกลาว
ลดนຌอยลงเตรมาสละ 65.00% หรือกลาวอีกนัย
หนึไ ง ว า ป็ น การปรั บ ตั ว พืไ อ ตอบสนองต อ ความ

R2 =

0.87 Adjusted R 2 = 0.81
LM – Statistic= 2.10 ARCH Test = 0.84
จากสมการทีไ (1)
สามารถอธิ บ ายถึ ง
สาระสาคัญของการคานวณเดຌดังนีๅ
1. การปลีไ ย นปลงปริ มาณการน าขຌ า
พชร ฿นเตรมาสทีไ t มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ปลีไยนปลงของตนอง฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา
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5.87  ln Et 1 - 3.75  ln p y

ผิดพลาด฿นอดีต (ECM) ดยสวนทีไบีไยงบนออก
จากดุลยภาพ฿นระยะยาวจะมีคาลดลง 48.00 %
฿นตละชวงวลาทีไ ปลีไยนปลงเป ซึไงถือวามีการ
ปรับตัวเดຌดีพอสมควร
ไ. การปลีไ ย นปลงปริ มาณการน าขຌ า
พชร฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของรายเดຌตอหั ว (GDP Per Capita) ฿นอดีต
ยຌอนหลัง 2 ชวงวลา ( Yt 2 ) อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.05 ดยมี ค า ความยื ดหยุ น ท ากั บ
0.38 ซึไงหมายความวา ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโคงทีไ
มืไอการปลีไยนปลงของรายเดຌประชาชาติ฿นชวงวลา
ปัจจุบันดยปรียบทียบ (Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีต
ยຌอนหลัง 3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตรา
ปลีไยนปลงของปริมาณการนาขຌาพชร฿นปั จจุบัน
ปลีไยนปลงเป 0.38% ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์
ดังกลาวสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
5. การปลีไ ย นปลงปริ มาณการน าขຌ า
พชร฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของอัตราลกปลีไยนงินบาทตองินดอลลาร์สหรัฐ
ยຌอนหลัง 1 ชวงวลา ( t 1 ) อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ 1.32
ซึไงหมายความวา ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไมืไอการ
ปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไ ยนงินบาทตองิน
ดอลลาร์สหรัฐ฿นชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ
(Relative) กับชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา
ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการสงออกพชร฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป
1.32% ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌอง
กับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
กรณีพลอย
 ln Q y = -0.11 - 0.43

 ln Q y

t

t 1

t 2

(4.01)**
(-3.90) **
+ 0.71  ln Yt 3
(1.82)*
- 0.57 ECM
(-2.85)**
R 2 = 0.97 Adjusted R 2 = 0.89
LM – Statistic= 4.29 ARCH Test = 2.42
จากสมการทีไ (2) สามารถอธิบายถึงสาระสาคัญ
ของการคานวณเดຌดังนีๅ
1. การปลีไ ย นปลงปริ มาณการน าขຌ า
พลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของตนอง฿นอดีตยຌอนหลั ง 1 ชว งวลา ( Q y )
t 1

อย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.01 ดยมี ค า
ความยืดหยุน ทากับ -0.43 หมายความวา ถຌากาหนด฿หຌ
ปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลงของปริมาณ
การนาขຌาพลอย฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ
(Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา
ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการนาขຌาพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป
0.43%฿นทิ ศ ทางตรงขຌ า ม ซึไ ง ผลลั พ ธ์ ดั ง กล า ว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
2. การปลีไ ย นปลงของปริ ม าณการ
นาขຌาพลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการ
ปลีไ ย นปลงราคา฿นอดี ต ยຌ อ นหลั ง 2 ช ว งวลา
(  yt 2 ) อย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.01
ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -3.75 ซึไงหมายความ
วา ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลง
ของราคาพลอย฿นช วงวลาปั จจุ บั น ดยปรี ย บที ย บ
(Relative) กับชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา
ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตราการปลีไยนปลง
ของปริมาณการนาขຌาพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลง

(-1.15) (-2.98) **
+ 0.25  ln MAyt 1 +
(2.66)*
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ยຌอนหลัง 1 ชวงวลา ( t 1 ) อยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ 5.87
ซึไ งหมายความว า ถຌ า ก าหนด฿หຌ ปั จ จั ย อืไ น โคงทีไ
มืไอการปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนงินบาทตอ
งินดอลลาร์สหรัฐ฿นชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ
(Relative) กับชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา
ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการสงออกพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป
5.87 % ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌอง
กับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ

เป 3.75%฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
ใ. ผลการประมาณคาบบจาลอง ECM
ทีไนาคา Residual จากสมการระยะยาว (Co-integration)
มาป็นตัวปรอิสระอีกตัวหนึไง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.57 อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01
นัๅน สดง฿หຌหในวา฿นระยะสัๅนตัวปรทางศรษฐกิจ
สามารถอธิบายการปลีไยนปลงปริมาณการนาขຌา
พลอยเดຌอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังรายละอียด
ปรากฏ฿นขຌางตຌน฿นขณะทีไคาสัมประสิทธิ์ทีไเดຌมีคา
ป็นลบ สดงถึงวาความคลาดคลืไอน฿นการปรับตัวสู
ดุลยภาพ (equilibrium value) ฿นชวงวลากอน
หนຌานัๅนจะเดຌรับการกຌเข฿หຌคาคลาดคลืไอนดังกลาว
ลดนຌอยลงเตรมาสละ 57.00% หรือกลาวอีกนัย
หนึไ ง ว า ป็ น การปรั บ ตั ว พืไ อ ตอบสนองต อ ความ
ผิ ด พลาด฿นอดี ต (ECM) ดยส ว นทีไ บีไ ย งบนออก
จากดุลยภาพ฿นระยะยาว จะมีคาลดลง 87.00%฿น
ต ละช วงวลาทีไ  ปลีไ ย นปลงเป ซึไ ง ถื อ ว า มี ก าร
ปรับตัวเดຌดีพอสมควร
4. การปลีไ ย นปลงปริ ม าณการน าขຌ า
พลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของรายเดຌตอหัว (GDP Per Capita) ฿นอดีตยຌอนหลั ง
3 ช ว งวลา ( Yt 3 ) อย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ
ระดั บ 0.05 ดยมี ค า ความยื ดหยุ น ท ากั บ 0.71
ซึไ งหมายความว า ถຌ า ก าหนด฿หຌ ปั จ จั ย อืไ น โคงทีไ
มืไ อ การปลีไ ย นปลงของรายเดຌ ป ระชาชาติ ฿ น
ชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ (Relative) กับ
ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 4 ชวงวลาปลีไยนปลงเป
1% จะทา฿หຌอัตราปลีไยนปลงของปริมาณการ
นาขຌาพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 0.71 % ฿น
ทิศทางดีย วกัน ซึไงผลลั พธ์ดังกล าวสอดคลຌ องกั บ
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
5. การปลีไ ย นปลงปริ ม าณการน าขຌ า
พลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของอัตราลกปลีไยนงินบาทตองินดอลลาร์สหรัฐ

กรณีครื่องประดับท้
 ln Q z t = -0.15 - 0.89  ln Q zt 1 +
(-1.09) (-6.47) **
+ 0.55  ln MAzt 2 +
(2.70)**
7.52  ln E zt 2 - 3.41  ln p zt 2 +
(4.01)**
(-3.57) **
0.56  ln Yt 2
(1.47)*
- 0.55 ECM
(-3.16)**
R 2 = 0.97 Adjusted R 2 = 0.91
LM – Statistic = 3.56 ARCH Test = 2.77
จากสมการทีไ (3) สามารถอธิบายถึงสาระสาคัญ
ของการคานวณเดຌดังนีๅ
1.การปลีไ ย นปลงปริ ม าณการน าขຌ า
ครืไองประดับทຌ ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับ
การปลีไ ย นปลงของตนอง฿นอดี ต ยຌ อ นหลั ง
1 ชว งวลา ( Q zt 1 ) อยา งมีนัย ส าคั ญทางสถิติ ทีไ
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พืไ อ ตอบสนองต อ ความผิ ด พลาด฿นอดี ต (ECM)
ดยสวนทีไบีไยงบนออกจากดุลยภาพ฿นระยะยาว
จะมีคาลดลง 55.00 % ฿นตละชวงวลาทีไปลีไยนปลง
เป ซึไงถือวามีการปรับตัวเดຌดีพอสมควร
ไ. การปลีไ ย นปลงปริ มาณการน าขຌ า
ครืไองประดับทຌ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับ
การปลีไยนปลงของรายเดຌตอหัว (GDP Per Capita)
฿นอดี ต ยຌ อ นหลั ง 2 ช ว งวลา ( Yt 2 ) อย า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ ร ะดั บ 0.05 ดยมี ค า ความ
ยืดหยุน ทากับ 0.56 ซึไงหมายความวา ถຌากาหนด฿หຌ
ปัจจัย อืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไ ย นปลงของรายเดຌ
ประชาชาติ ฿ นช ว งวลาปั จ จุ บั น ดยปรี ย บที ย บ
(Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา
ปลีไยนปลงเป 1% จะทา฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริ ม าณการน าขຌ า ครืไ อ งประดั บ ทຌ ฿ นปั จ จุ บั น
ปลีไยนปลงเป 0.56 % ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์
ดังกลาวสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
5. การปลีไ ย นปลงปริ มาณการน าขຌ า
ครืไองประดับทຌ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับ
การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนงินบาทตอ
งิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ยຌ อ นหลั ง 2 ช ว งวลา ( t 2 )
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคาความ
ยืดหยุน ทากับ 7.52 ซึไงหมายความวา ถຌากาหนด฿หຌ
ปั จ จั ย อืไ น โ คงทีไ มืไ อ การปลีไ ย นปลงของอั ต รา
ลกปลีไ ย นงินบาทตองินดอลลาร์ส หรัฐ ฿นชว ง
วลาปัจจุบันดยปรียบทียบ (Relative) กับชวงวลา
฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 1% จะ
ท า฿หຌ อั ต ราปลีไ ย นปลงของปริ ม าณการส ง ออก
ครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 7.52%
฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกล าวสอดคลຌองกับ
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ

ระดั บ 0.01 ดยมี ค า ความยื ด หยุ น ท า กั บ -0.89
หมายความวา ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไมืไอการ
ปลีไยนปลงของปริมาณการนาขຌาครืไองประดับ
ทຌ฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ (Relative)
กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา ปลีไยนปลง
เป 1% จะทา฿หຌอัตราปลีไยนปลงของปริมาณการ
นาขຌาครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป
0.89 % ฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตงัๅ เวຌ
2. การปลีไ ย นปลงของปริ ม าณการ
นาขຌาครืไองประดับทຌ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์
กั บ การปลีไ ย นปลงราคา฿นอดี ต ยຌ อ นหลั ง
2 ช ว งวลา (  xt 2 ) อย างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทีไ
ระดั บ 0.01 ดยมี คา ความยื ดหยุน ท ากั บ -3.41
ซึไงหมายความวา ถຌากาหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอ
การปลีไ ย นปลงของราคาครืไ อ งประดั บ ทຌ ฿ น
ชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ (Relative) กับ
ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป
1% จะทา฿หຌอัตราการปลีไยนปลงของปริมาณการ
นาขຌาครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป
3.41% ฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
ใ. ผลการประมาณคาบบจาลอง ECM
ทีไนาคา Residual จากสมการระยะยาว (Co-integration)
มาป็นตัวปรอิสระอีกตัวหนึไง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.55 อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01
สดง฿หຌ  หใ น ว า ฿นระยะสัๅ น ตั ว ปรทางศรษฐกิ จ
สามารถอธิบายการปลีไยนปลงปริมาณการนาขຌา
ครืไ อ งประดั บ ทຌ เ ดຌ อ ย า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ดั ง รายละอี ย ดปรากฏ฿นขຌ า งตຌ น ฿นขณะทีไ ค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ทีไ เ ดຌ มี ค า ป็ น ลบ สดงถึ ง ว า ความ
คลาดคลืไอน฿นการปรับตัวสู ดุลยภาพ (equilibrium
value) ฿นชวงวลากอนหนຌานัๅนจะเดຌรับการกຌเข
฿หຌ ค าคลาดคลืไ อ นดั ง กล า วลดนຌ อ ยลงเตรมาสละ
55.00 % หรือกลาวอีกนัยหนึไงวา ป็นการปรับตัว
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โ.ผลการพยากรณ์นวน้มการส่งออกอัญมณีละ
ครื่องประดับของประทศเทยเปตลาด
สหรัฐมรกา
การพยากรณ์ (Forecast) ปริมาณการนาขຌา
อัญมณีละครืไองประดับจากประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์ ประภทตางโ เดຌก พชร พลอย
ละครืไองประดับทຌ ดยทาการพยากรณ์ 8 เตรมาส

(เตรมาสทีไ 1 พ.ศ. 2560-เตรมาสทีไ 4 พ.ศ. 2561)
จาก The Best Model ซึไงป็น Model ทีไเดຌรับการ
ตรวจสอบความถูกตຌองของผลการพยากรณ์ดຌวยวิธี
RMFE (Root Mean Square Forecast Error)
ลຌว สดงเดຌดังตอเปนีๅ

รูปทีไ 1 สดงผลการพยากรณ์ปริมาณนาขຌาอัญมณีละครืไองประดับประภทตางโ ของประทศ
สวิสซอร์ลนด์จากประทศเทย (หนวย : มตริกตัน) 8 เตรมาส ดຌวยวิธี ARIMA Model
ทีไมา : จากการคานวณ
อภปรายผลการวจัย
จากการวิ จั ย นวนຌ ม การส ง ออกอั ญ มณี
ละครืไองประดับของประทศเทยตละประภท
เดຌ ก พชร พลอย ละครืไ องประดั บทຌ เป
สวิสซอร์ลนด์นัๅน สดง฿หຌหในวางานวิจัยดั งกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไวางเวຌ ละสอดคลຌองกับ
งานวิจัยทีกีไยวขຌอง ซึไงการสงออกทีไพิไมสูงขึๅนอยาง
ตอนืไองสงผลตอระบบศรษฐกิจของประทศเทย
ป็นอยางมาก สามารถนางินตราตางประทศขຌาสู
ประทศเดຌ สู ง ละต อ นืไ อ ง มืไ อ ที ย บกั บ สิ น คຌ า ทีไ
ประทศเทยสงออกชนิด อืไนโ ซึไงประทศเทยป็น
ประทศผูຌ ส ง ออกอั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ
ทัๅง 3 ประภทดังกลาว เปยังตลาด฿นสวิสซอร์ลนด์

จากรูปทีไ 1 พบวา นวนຌมการสงออกอัญมณี
ละครืไองประดับประภทตางโ เดຌก พชร พลอย
ละครืไ องประดั บของประทศเทยเปตลาด
สวิ ส ซอร์  ลนด์  พิไ ม สู ง ขึๅ น ฿นอั ต ราทีไ  พิไ ม ขึๅ น ทัๅ ง
3 ประภท อยางเรกใตาม การทีไประทศสวิสซอร์ลนด์
มี ค วามตຌ อ งการสิ น คຌ า อั ญ มณี  ละครืไ อ งประดั บ
จากประทศเทยเดຌ฿นอัตราทีไพิไมขึๅนเดຌมากกวาหรือ
นຌอยกวาขึๅนอยูกับปัจจัย ทีไมีอิทธิพลตอการสงออก
ป็ น ส าคั ญ ดั งนัๅ น ประทศเทยจ าป็ นจะตຌ อง฿หຌ
ความสาคัญ฿นรืไองของประสิทธิภาพละคุณภาพ
ของสินคຌาป็นลาดับรก
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ข้อสนอนะ฿นการทาการวจัย฿นอนาคต
1. ควรจะตຌองพิจารณาสิ นคຌาชนิดอืไ นโทีไ ส าคั ญ
ของประทศ฿หຌ มากขึๅน พืไอ฿ชຌป็นกลยุ ทธ์฿นการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา พรຌ อ มทัๅ ง วางผนดຌ า นระบบ
ศรษฐกิจของประทศตอเป
2. ควรขยายการศึกษา฿นรืไองประทศคูคຌ า
ทีไนอกหนือจากตลาดสวิสซอร์ลนด์ พราะวายังมี
ตลาดส ง ออกอัญ มณี ละครืไ องประดับ อีกหลาย
ห ง ทีไ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง ช น ญีไ ปุ่ น ฮ อ งกง
ฝรัไงศส อิตาลี ละประทศยุรป ป็นตຌน
ใ. รูปบบสมการ Statistic Model ฿นการ
ลื อ ก฿ชຌ นัๅ น จ าป็ น ตຌ อ งพิ จ ารณาหลั ก ทฤษฎี ทีไ ฿ ชຌ
ละจะตຌอง diagnostic checking ฿หຌ ครบถຌวน
ละหมาะสมทีไสุ ดจริงโ พืไอความถูกตຌองจะตຌอง
พิ จ ารณา฿หຌ ค รบถຌ ว นตามทฤษฎี ท างศรษฐมิ ติ
ละสิไงทีไนักวิคราะห์จะตຌองปฏิบัติ ละสาคัญทีไสุด
คือจะตຌองพิจารณาตัวปรอิสระทุกตัว฿น model
฿หຌมีนัยสาคัญทางสถิติ ทัๅงนีๅ จะตຌองทดสอบดຌวยตัว
สถิติทัๅงสองตัวควบคูกันละจะขาดคุณสมบัติตัว฿ด
ตัวหนึไงเมเดຌนัๅนคือ t- statistic ละพิจาณาดຌวย
Correlogram (Chi – Square)
ไ. หากมีการลือกสินคຌาทีไนามาวิคราะห์ดຌวย
Statistic Model ขຌางตຌนนัๅน จาป็นอยางยิไงทีไ
จะตຌองพิจารณาถึง trend ของสินคຌานัๅน โ
5. ควรขยายการศึกษา฿นรืไองปัจจัยภายนอก
ชิงกลยุทธ์ ชนดຌาน สภาพศรษฐกิจ ดຌานกฎหมาย
ละการมือง ดຌานสังคม ดຌานความกຌาวหนຌาของ
ทคนลยี สภาพการขงขัน

มากทีไสุด ละมีนวนຌมสูงขึๅนอยางตอนืไองรัฐบาล
จาป็นละจาตຌองขຌามาสนับสนุนดังกล าวพืไอ฿หຌ
ประทศเทยมี ผูຌ ทีไ มี ศั ก ยภาพละมี ส ว นบ ง
การตลาด฿หຌมากทีไสุดของลกตอเป อยางเรกใตาม
มาตรการต า งโ ทีไ ส ง สริม นัๅ น สามารถกระท าเดຌ
หลายทางดຌวยกัน ชน การ฿หຌงินกูຌดอกบีๅยตไามาก
การเมกใบภาษี หรือมຌกระทัไงการหาตลาด฿หมโ
ละป็นตลาดทีไมีความสามารถ฿นการรองรับสินคຌา
ละบริการเดຌอยางมาก ป็นตຌน
ข้อสนอนะชงนยบาย
จากการวิคราะห์อุปสงค์การนาขຌาอัญมณี
ละครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จาก
ประทศเทยตละประภท เดຌก พชร พลอย ละ
ครืไองประดับทຌ พบวา ปัจจัย ทีไมีอิทธิพลตอการ
สงออกของประทศเทยหลักคือ ราคาละอัตราการ
ลกปลีไ ย นงิน ตราต างประทศ รั ฐ บาลจึง ควรมี
มาตรการควบคุมทางดຌานราคา฿หຌหมาะสม รวมทัๅง
การควบคุมอัตราลกปลีไยนเม฿หຌคางินบาทขใงคา
กินเป พราะจะทา฿หຌมีผลกระทบตอการนาขຌาของ
สวิสซอร์ลนด์เดຌ อยางเรกใตาม฿นรืไองของมาตรฐาน
สินคຌาตลอดจนฝีมือรงงานจะตຌองรักษาคุณภาพ
ดຌานตางโ เวຌ฿หຌสมไาสมอ ละพัฒนาปรับปรุงดຌาน
ฝีมือ฿หຌสูงขึๅนรืไอยโ
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คณลักษณะของบัณฑตที่มีผลต่อการตัดสน฿จรับบัณฑตหลักสูตรการบัญชี
มหาวทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษาิ2556 ข้าทางานของผู้ประกอบการ
A study of personnel capabilityิfactorsิinfluencingิentrepreneur’sิdecisionิ
making for graduate students of Accounting Department, the Faculty of
Management Sciences, Nakornsrithammarat Rajaphat University
in year of 2013
จรัชญาิิงามขา1

บทคัดย่อ

การวิจ ัยครัๅง นีๅมีวัตถุป ระสงค์พืไอ ศึกษาละวิคราะห์ปัจจัยดຌานคุณลักษณะทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต
หลักสูตรการบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาทางานของผูຌประกอบการดย฿ชຌ
บบสอบถามพืไอสอบถามระดับความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถามทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิต ละ บบสัมภาษณ์ บบจาะลึก
รวมถึง การประชุ มกลุมยอ ยพูดคุยกั บบัณฑิต ป็นครืไ องมือ฿นการกใบ รวบรวมขຌอมูล จากกลุมตัว อยาง 30 สถาน
ประกอบการ วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌ คาฉลีไย รຌอยละ ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของ
บัณฑิตทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาทางาน
ของผูຌประกอบการทัๅง ใ0 สถานประกอบการนัๅน ดຌานทีไมีระดับความพึงพอ฿จมากทีไสุดเดຌก ดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพละดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดยมีคาฉลีไย ไ.5ไ ทากัน รองลงมาดຌานคุณธรรมจริยธรรมดยมีคาฉลีไย ไ.ไ2 ดຌาน
ความรูຌความสามารถทางวิชาการ ดยมีคาฉลีไย ใ.่0 ดຌานทักษะการวิคราะห์ชิงตัวลข การสืไอสารละการ฿ชຌทคนลยี
มีคาฉลีไย ใ.็5 ละดຌานทักษะทางปัญญามีคาฉลีไย ใ.็2 นอกจากนีๅบัณฑิตควรพัฒนาความรูຌทางภาษาอังกฤษ สริม
หลักบัญชี฿หຌขຌมขຌน มีการศึกษาคຌนควຌาทฤษฎีพิไมติม ละตຌองสริมหลักความมีระบียบวินัย฿หຌกบัณฑิต บัณฑิตควรมี
คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีบุคลิกยิๅมยຌมจม฿ส มีวินัย ตรงต อวลา กลຌาสดงออก มีความชืไอมัไน฿นตนอง มีความมัไนคงทาง
อารมณ์ ละปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมเดຌทุกสถานการณ์
คาสาคัญ : คุณลักษณะบัณฑิตุ สถานประกอบการ

Abstract
This research aims to study and analysis the personnel capability factors influencing
entrepreneur’s decision making for graduate students of Accounting Department, the Faculty of
Management Sciences, Nakornsrithammarat Rajaphat University in year of 2013, by using a
questionnaire, collecting from 30 companies. Data are analyzed by mean, standard deviation, and
percentage. The results of the study as:Morally responsible and relationship with a co-worker, the
average score 4.54 Ethical and Moral Behavior, the average score 4.42 Academic Knowledge, the
average score 3.80Analyzing information,communication and technology, average score 3.75Talent,
the average score 3.72 In addition, students should develop English skills, study more about
disciplinary regulations, morality, volunteer, smiling, on time, self-confidence, mood stability, and
well-adjusted in every situation.
1
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บทนา

฿นปี 2556 มีจานวนผูຌสมั ครงานพิไมขึๅ น
อย า งต อนืไ อ งกื อบทุ ก สายอาชี พ ละมืไ อ
ปรียบทียบสัดสวนความตຌองการรงงานกับคน
มองหางานกลับพบวา ตาหนงการตลาดละเอที
ป็นตาหนงทีไคนทางานมองหามากทีไสุด ตจานวน
ตาหนงงานวางยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของกลุมคนมองหางาน จึงทา฿หຌกิดการขงขันสูง
฿นขณะทีไตาหนงงานขาย บัญชี ธุรการละวิศวกรรม
กลับป็นตาหนงงานทีไมีความตຌองการป็นอยาง
มาก฿นตลาดรงงานต ก ลั บ ผชิ ญ ปั ญ หาขาด
คลนรงงานอยางตอนืไอง ปัจจัยทีไสงผลกระทบ
ตอการวางงานระดับปริญญาตรี หรือกลุมรงงาน
ทีไจบการศึกษา฿หมกิดจากการทีไนายจຌางนิยมจຌาง
รงงานทีไมีทักษะ ประสบการณ์ ละคุณสมบั ติ
ตรงกั บ ต าหน ง งาน ฿นขณะทีไ  รงงานจบ฿หม
ลื อ กสมั ค รงานทีไ ต นมี ค วามสน฿จท า นัๅน (กลุ ม
บริษัทอดใคกຌประทศเทย : 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชป็น
สถาบันการศึกษาทีไมีบทบาท฿นการสรຌางคนเปสู
งาน฿นหลายสาขาอาชีพ การทีไจะสรຌางคน฿หຌตรง
ตามความตຌองการของสถานประกอบการป็นสิไงทีไ
สาคัญอยา งยิไง ดยตຌองสรຌา งคน฿หຌมี คุณลักษณะ
฿นดຌานตางโ ชน มีความรูຌ ปัญญา ทักษะ คุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถ฿นการคิ ด วิ  คราะห์
สังคราะห์ ละการมีจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ สามารถ

ทางานรวมกับผูຌอืไนละดารงชีวิต฿นสังคมรวมกับ
คนอืไนเดຌอยางมีความสุข หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
ป็นหนึไงหลักสูตรทีไผลิตบุคลากรออกสูตลาดรงงาน
ละยังมีความตຌองการสูง ดังนัๅนการสารวจ ปัจจัย
ดຌานคุณลักษณะทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต
หลักสูตรบัญชี ขຌาทางานของผูຌประกอบการ ป็นอีก
วิ ธี ก ารหนึไ ง ทีไ ฿ ชຌ ฿ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
บัณฑิตทีไสารใจการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชวามีคุณลักษณะทีไสถานประกอบการ
ตຌองการหรือเม ผลทีไเดຌรับจากการสารวจจะชวย
นาเปสูการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต฿น
ส ว นทีไ ยั ง เม ส มบู ร ณ์  ละน าเปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมการจั ด การรียนการสอนของหลั กสูต ร
การบัญชีบัณฑิต พืไอ฿หຌบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี
บั ณฑิ ตทีไ จบการศึ กษาจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชป็น บัณฑิตทีไมีคุณ ลักษณะตรง
ตามความตຌองการของตลาดรงงานมากขึๅน
วัตถประสงค์ของการวจัย
พืไ อศึ กษาละ วิ คร าะห์ ปั จจั ยดຌ าน
คุ ณ ลั ก ษณะทีไ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ฿จรั บ บั ณ ฑิ ต
หลั กสู ต รบั ญชี บั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาทางาน
ของผูຌประกอบการ
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กรอบนวคด฿นการวจัย
ตัวปรอสระ

ตัวปรตาม

คณลักษณะิประกอบด้วย
- ดຌานคุณธรรมจริยธรรม
- ดຌานความรูຌความสามารถทางวิชาการ
- ดຌานทักษะทางดຌานปัญญา
- ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล
- ดຌานทักษะการวิคราะห์ชิงตัวลขละการ฿ชຌ
ทคนลยี
- ดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ

การตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาทางานของ
ผูຌประกอบการ

ภาพทีิ่ 1.1 กรอบนวคด฿นการทาวจัย

วธีการวจัย
แ.ิขอบขตของการวจัย
แ.1 กล่มป้าหมาย
สถานประกอบการทีไ รั บ บั ณ ฑิ ต
หลั กสู ตรบั ญชี บั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาทางาน
ทัๅงหมด 32 หง
1.2ิขอบขตทางด้านนืๅอหา
การศึกษาครัๅง นีๅมุง ศึกษาปัจจัยดຌาน
คุณลักษณะ ดຌานคุณธรรมจริยธรรม ดຌานความรูຌ
ความสามารถทางวิชาการ ดຌานทักษะทางดຌาน
ปัญญา ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดຌานทักษะ
การวิคราะห์ชิงตัวลขละการ฿ชຌทคนลยี ละ
ดຌานความรั บผิ ดชอบต อจรรยาบรรณวิช าชี พ ทีไ
สงผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต ขຌาทางานของ
ผูຌประกอบการ

แ.ใขอบขตด้านระยะวลาที่ศึกษา
ระยะวลาศึกษาป็น วลา 1 ปี
ตัๅงตวันทีไ 8 มกราคม 2558 ถึง 8 มกราคม 2559
โ.ิครื่องมือที่฿ช้฿นการกใบรวบรวมข้อมูล
2.1 ชิ ง ปริ มาณ฿ชຌ  บบสอบถามพืไ อ
สอบถามระดับความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถามทีไ
มีต อคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ดยบ ง บบสอบถาม
ออกป็น 3 ตอนคือ
ตอนทีไ 1 คาถามกีไยวกับขຌอมูลทัไวเป
ของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ การศึกษา
ประภทหนวยงาน ละตาหนง
ตอนทีไ 2 ค าถามกีไ ยวกั บระดั บความ
คิดหในของผูຌตอบบบสอบถามทีไมีตอคุณลักษณะ
บัณฑิต ฿นดຌานคุณธรรมจริยธรรม ดຌานความรูຌ
ความสามารถทางวิชาการ ดຌานทักษะทางปัญญา
ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดຌานทักษะการ
วิคราะห์ชิงตัวลข การสืไอสาร ละการ฿ชຌทคนลยี
ละดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2.2 ชิ งคุณภาพ฿ชຌ บบสั มภาษณ์ บบ
จาะลึกซึไงจะมีขอบขตนืๅอหาทัๅงหมด 6 ดຌาน ซึไงจะ
ลื อกสั มภาษณ์ กับ กลุ ม ตัว อยา งทีไ  จຌา ของสถาน
ประกอบการป็น ผูຌตรวจสอบบัญชี ละสามารถ
สะดวก฿นการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์เดຌ
3. ขัๅนตอน฿นการสร้างครื่องมือ
ใ.1 ศึ กษางานวิ จั ยทีไ กีไ ยวขຌ องพืไ อป็ น
นวทาง฿นการสรຌางครืไองมือ
ใ.2 จัดสรຌางครืไองมือสาหรับกใบรวบรวม
ขຌอมูลทัๅงขຌอมูลชิง ปริมาณละขຌอมูลชิงคุณภาพ
การหาคุณภาพของครืไองมือ ดย฿ชຌผูຌชีไยวชาญ฿น
ระดับรองศาสตราจารย์สาขาบริหารธุรกิจ฿นการ
ปรับปรุง กຌเขละตรวจสอบความทีไยงตรงของ
นืๅอหาความคลอบคลุมนืๅอหาละความชัดจน
ของภาษาทีไ฿ชຌ฿นขຌอคาถาม
ใ.ใ ปรับปรุงกຌเขบบสอบถาม฿หຌถูกตຌอง
ละสมบูรณ์ กอนนาเป฿ชຌ
ไ. ขัๅนตอน฿นการกใบรวบรวมข้อมูล
ไ.1 ชิงปริมาณ
ออกบบสารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตหลักสูตรบัญชีทีไจบการศึกษาปี 2556
ละสงบบสอบถาม
ไ.2 ชิงคุณภาพ
฿ชຌ ก ารสั ม ภาษณ์ บบจาะลึ ก กั บ
จຌาของสถานประกอบการ ดยการสัมภาษณ์ทาง
ทรศัพท์
5. สถตที่฿ช้฿นวคราะห์ข้อมูล
5.1 คาฉลีไย
5.2 สวนบีไยงบนมาตรฐาน
5.3 คารຌอยละ
สรปผลการวจัย
1. ระดับความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถาม
ทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิต

ส่วนที่ิแิการ฿ช้บบสอบถามพื่อสอบถาม
ระดั บ ความค ดหใ น ของผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ
คณลักษณะบัณฑต
ตอนที่ิแิ ข้ อ มู ล ทั่ ว เ ป ข อ ง ผูຌ ต อ บ
บบสอบถามจากการศึกษาพบวา ผูຌตอบบบสอบถาม
ส ว น฿หญ  ป็ น พศหญิ ง คิ ด ป็ น รຌ อ ยละ ็ใ.ใใ
จานกตามอายุของผูຌตอบบบสอบถามจะมีอายุ
อยู฿นชวงระหวาง ไ1-50 ปี คิดป็นรຌอยละ 5ใ.ใใ
รองลงมาอยู฿นชวงระหวางอายุ ใ1.ไ0 ปี คิดป็น
รຌอยละ ไ0 ละอยู฿นชวงระหวางอายุ 51 ปีขึๅนเป
คิดป็นรຌอยละ ๆ.ๆ็ จานกตามคุณวุฒิการศึกษา
ของผูຌตอบบบสอบถามจะมีวุฒิการศึกษาอยู฿น
ระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆ็ รองลงมา
อยู฿นระดับปริญญาท คิดป็นรຌอยละ 10 ละตไา
กวาปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ ใ.ใใ จานกตาม
ประภทของหน วยงานของผูຌต อบบบสอบถาม
สวน฿หญจะอยู฿นตาหนงผูຌจัดการ คิดป็นรຌอยละ
ๆๆ.ๆ็ รองลงมาตาหนงหัวหนຌางาน คิดป็นรຌอย
ละ ใใ.ใใ
ตอนที่ิโ ระดั บความพึ งพอ฿จของผู้ ตอบ
บบสอบถามที่มีต่อคณลักษณะบัณฑต
จากการศึกษาระดับความพึงพอ฿จของ
ผูຌ ต อบบบสอบถามมี ค า ฉลีไ ย ความพึ ง พอ฿จ
ดยรวมไ.1ไ อยู฿นระดับมากซึไงพิจารณาป็นดຌาน
ตาง โ คือ ดຌานทีไ 1 ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณ ฑิ ตทีไ มี ต อคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต หลั ก สู ตรบั ญ ชี
บัณฑิตทีไดຌานคุณธรรมจริยธรรม ประดในมีความ
ซืไอสัตย์ สุจริต อยู฿นระดับมากทีไสุดดยมีคาฉลีไย
ไ.็1 ประดใ น ความสี ย สละหใ น ก ป ระยชน์
สวนรวม อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.ใใ ละ
ประดใ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตรงต อ วลาอยู ฿ น
ระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.21
ดຌานทีไ 2 ระดับความพึง พอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณ ฑิ ตทีไ มี ต อคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต หลั ก สู ตรบั ญ ชี
บั ณ ฑิ ต ดຌ า นความรูຌ ค วามสามารถทางวิ ช าการ
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ประดในมีความรูຌความขຌา฿จ฿นสาขาทีไรียนมา อยู
฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ใ.้2 ประดในสามารถ
นาความรูຌมาบูรณาการละประยุก ต์฿ชຌ เ ดຌอ ยา ง
หมาะสม อยู ฿ นระดั บ มากดยมี ค า ฉลีไ ย ใ.็้
ละประดใน ความสามารถ฿นการถายทอดละ
ผยพร ค วามรูຌ อยู ฿ นระดั บ มากดยมี ค า ฉลีไ ย
ใ.็5
ดຌานทีไ ใ ระดับความพึง พอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณ ฑิ ตทีไ มี ต อคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต หลั ก สู ตรบั ญ ชี
บัณฑิต ดຌานทักษะทางปัญญา ประดในสามารถ
สืบคຌนละประมวลขຌอมูลนามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ปั ญ หาเดຌ อยู ฿ นระดั บ มากดยมี ค า ฉลีไ ย ใ.็้
ประดใ นสามารถประยุกต์ละบูรณาการความรูຌ
พืไอกຌเขปัญหาเดຌ อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย
ใ.้2 ละประดในสามารถติดตามประมินผลละ
รายงานผลเดຌอยางถูกตຌองครบถຌวน อยู฿นระดับ
ปานกลางดยมีคาฉลีไย ใ.ไๆ
ดຌานทีไ ไ ระดับความพึง พอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณ ฑิ ตทีไ มี ต อคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต หลั ก สู ตรบั ญ ชี
บัณฑิต ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ประดใน
มีความรับผิดชอบงานทีไเดຌรับมอบหมายเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.25
ประดใ น มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ทีไ ดี สามารถท างาน
รวมกับผูຌอืไนเดຌ อยู฿นระดับมากทีไสุดดยมีคาฉลีไย
ไ.็5 ละประดใน ความสามารถ฿นการปรับตั ว
การท างานป็ น ที ม อยู ฿ นระดั บ มากทีไ สุ ด ดยมี
คาฉลีไย ไ.ๆใ
ดຌานทีไ 5 ระดับความพึง พอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณ ฑิ ตทีไ มี ต อคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต หลั ก สู ตรบั ญ ชี
บัณฑิต ดຌานทักษะการวิ คราะห์ชิง ตัวลข การ
สืไอสารละการ฿ชຌทคนลยี ประดในความสามารถ
฿นการรวมรวม วิคราะห์ประมวลผลขຌอมูลสารสนทศ
อยู ฿ นระดั บ มากดยมี ค า ฉลีไ ย ใ.้2 ประดใ น
ความรูຌ ละทัก ษะ฿นการสืไ อสารภาต างประทศ
อยู ฿ นระดับ ปานกลางดยมีค า ฉลีไ ย ใ.1ใ ละ

ประดใ น ความรูຌ  ละทั ก ษะ฿นการ฿ชຌ  ทคนลยี
สารสนทศทีไ ทั น สมั ย อยู ฿ นระดั บ มากดยมี
คาฉลีไย ไ.21
ดຌานทีไ ๆ ระดับความพึง พอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณ ฑิ ตทีไ มี ต อคุ ณ ลั กษณะบัณ ฑิ ต หลั ก สู ตรบั ญ ชี
บั ณ ฑิ ต ดຌ า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ประดใ น ปฏิ บั ติ ง านดຌ ว ยความยุ ติ ธ รรม
ซืไ อ ตรงต อ วิ ช าชี พ ระมั ด ระวั ง รอบคอบ อยู ฿ น
ระดั บ มากทีไ สุ ด ดยมี ค า ฉลีไ ย ไ.็1 ประดใ น
ปฏิบัติง านตรงตามหลักฐานทีไป็นจริง ปราศจาก
ความลาอียง เมปຂดผยความลับขององค์กร อยู
฿นระดั บ มากทีไ สุ ด ดยมี ค า ฉลีไ ย ไ.ๆใ ละ
ประดใ น ตຌ อ งศึ กษาหาความรูຌ ความช านาญทาง
วิชาชีพพิไมติมอยางตอนืไอง อยู฿นระดับมากดย
มีคาฉลีไย ไ.2้
ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบัณฑิตทีไมี
ตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญ ชี บัณฑิตตาม
คุณลักษณะความสามารถของบัณฑิตดยรวม฿น
ทุกโ ดຌาน อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.2
ตอนที่ิใิข้อสนอนะอื่นโิ
บั ณ ฑิ ต ค ว ร พั ฒ น า ค ว า ม รูຌ ท า ง
ภาษาอังกฤษ พราะ฿นการทางานจาป็นจะตຌอง
฿ชຌ สริม หลัก บัญ ชี฿ หຌ ขຌมขຌ นละ฿หຌมี การศึ กษา
คຌนควຌาทฤษฎีพิไมติม ละตຌองสริม หลักความมี
ระบียบวินัย฿หຌกบัณฑิต
โ.ิส่วนที่ิโิการ฿ช้บบสัมภาษณ์ิบบ
จาะลึก
การ฿ชຌบบสัมภาษณ์ บบจาะลึก ซึไง
จะมี ข อบขตนืๅ อ หาทัๅ ง หมด 6 ดຌ า น ดยลื อ ก
สั ม ภาษณ์ กั บ กลุ ม ตั ว อย า งทีไ  จຌ า ของสถาน
ประกอบการป็ น ผูຌ ต รวจสอบบั ญ ชี ซึไ ง ผูຌ ฿ หຌ
สัม ภาษณ์ มี ค วามคิ ดหใ น พิไ ม ติม ฿นรืไ อ งตา ง โ
ดังนีๅ
2.1 บั ณฑิตควรมีคุณธรรม จริยธรรม
ละจิตอาสา
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จม฿ส
วลา

2.2 บั ณ ฑิ ต ควรมี บุ ค ลิ ก ยิๅ ม ยຌ ม
2.ใ บั ณ ฑิ ต ควรมี วิ นั ย ละตรงต อ

2.ไ บัณฑิตควรกลຌาสดงออกละมี
ความชืไอมัไน฿นตนอง
2.5 บั ณ ฑิ ต ควรมี ค วามมัไ น คงทาง
อารมณ์ละปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอเดຌ฿นทุก
สถานการณ์
2.ๆ บัณฑิตควรเดຌรับการศึกษาภาษ
อั ง กฤษทางดຌ า นวิ ช าชี พ ละภาษาอั ง กฤษ฿น
ชีวิตประจาวันตัๅงตริไมขຌาศึกษา฿นชัๅนปีทีไ 1
นอกจากนีๅ กใมี การประชุ ม กลุ มย อ ย
พูดคุยกับบัณฑิต พืไอหาสาหตุทีไสถานประกอบการ
รับบัณฑิตขຌาทางาน ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1. ควรมีการฝຄกทั กษะการ฿ชຌ อุปกรณ์
สานัก งานทุ ก ชนิ ด฿หຌ ก นัก ศึก ษาก อนทีไจ ะออก
สหกิจศึกษา
2. ควรฝຄก฿หຌนักศึกษามีความอดทนตอ
การรี ย นละการท างานรวมทัๅ ง การศึ ก ษาหา
ความรูຌ฿หม โ ทางบัญชีอยางสมไาสมอ
ใ. ควร฿ชຌ หลั กสูตรการรี ยนการสอน
ป็นภาษาอังกฤษ
4. ค ว ร ฿ หຌ ห ลั ก สู ต ร  ริไ ม ส อ น
ภาษาอังกฤษทางวิชาชีพตัๅงตชัๅนปีทีไ 1
5. ควรนຌ น฿หຌ นั กศึ กษามี ความอดทน
ซืไอสัตย์
6. ควรนຌ น฿หຌ นั กศึ กษา฿ชຌ ปรกรม
สารใจรูปทางบัญชีทีไหลากหลาย
7. ควรนຌน฿หຌนักศึกษา฿ชຌปรกรม
คอมพิวตอร์ Microsoft office ฿หຌมีความชานาญ
่. ควรฝຄกความมีระบี ยบวิ นั ย฿หຌ กั บ
นักศึกษา฿หຌมากขึๅน
9. ควรพิไมการสอน฿นการปฏิ บัติงาน
จริง฿หຌมากขึๅน

อภปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ของบั ณ ฑิ ต ทีไ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ฿จรั บ บั ณ ฑิ ต
หลั ก สู ต ร ก าร บั ญ ชี ม หาวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ
นครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาทางาน
ของผูຌประกอบการทัๅง ใ0 หงนัๅน ดຌานทีไมีระดับ
คว ามพึ ง พ อ฿จมาก ทีไ สุ ด เ ดຌ  ก ดຌ า น คว าม
รั บ ผิ ด ชอบต อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ละดຌ า น
ความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดยมีคาฉลีไย ไ.5ไ
ท า กั น รองลงมาดຌ า นคุณ ธรรมจริ ย ธรรมดยมี
ค า ฉลีไ ย ไ.ไ2 ดຌ า นความรูຌ ค วามสามารถทาง
วิ ช าการ ดยมี ค า ฉลีไ ย ใ.่0 ดຌ า นทั ก ษะการ
วิคราะห์ชิงตัวลข การสืไอสารละการ฿ชຌทคนลยี
มีคาฉลีไย ใ.็5 ละดຌานทักษะทางปัญญา มีคาฉลีไย
ใ.็2 นอกจากนีๅยังมีขຌอสนอนะอืไนโ จากผูຌตอบ
บบสอบถาม฿นรืไองทีไบัณฑิตควรพัฒนาความรูຌ
ทางภาษาอังกฤษ พราะ฿นการทางานจาป็นจะตຌอง
฿ชຌ สริม หลัก บัญ ชี฿ หຌ ขຌมขຌ นละ฿หຌมี การศึ กษา
คຌนควຌาทฤษฎีพิไมติม ละตຌองสริมหลักความมี
ระบียบวินัย฿หຌกบัณฑิต ละจากการสัมภาษณ์
บบจาะลึ ก ซึไ ง ผูຌ ฿ หຌ สั ม ภาษณ์ มี ค วามคิ ด หใ น
พิไมติม฿นรืไองตาง โ คือ บัณฑิตควรมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา มีบุคลิกยิๅมยຌมจม฿ส มีวินัย
ตรงต อ วลา กลຌ า สดงออก มี ค วามชืไ อ มัไ น ฿น
ตนอง มีความมัไนคงทางอารมณ์ ละปรับตัวขຌา
กับสภาพวดลຌอมเดຌทุกสถานการณ์ นอกจากนีๅกใ
มีก ารประชุ มกลุม ยอ ยพูด คุย กับ บัณ ฑิต พืไอ หา
สาหตุทีไสถานประกอบการรับบัณฑิตขຌาทางาน
ดยมีความคิดหในรวมกันคือ ควรมีการฝຄกทักษะ
ภาษาอังกฤษตัๅง ตปีชัๅนทีไ 1 ควรฝຄกทักษะการ฿ชຌ
อุปกรณ์ส านั กงานทุ กชนิ ด รวมทัๅง ทั กษะการ฿ชຌ
ปรกรมสารใจรูป ละนຌน฿หຌนักศึกษามีความ
ซืไอสัตย์ละอดทน
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ข้อสนอนะ
1. ควรจั ด กิ จ กรรมการรี ย นการสอน฿หຌ
สอดคลຌ อ งกั บ ความตຌอ งการของผูຌ ป ระกอบการ
ละ฿หຌครบทัๅง ๆ ดຌาน รวมถึงควรนຌน฿หຌนักศึกษา
มีการฝຄกปฏิบัติจริง

2. ควรมีการปรับปรุง หลักสูตร฿หຌมีความ
ทั น สมั ย ละสอดคลຌ อ งกั บ ความตຌ อ งการของ
ผูຌประกอบการ
ใ. ควรพิไมจานวนกลุมตัวอยางพืไอขຌอมูลทีไ
มีความสมบูรณ์มากยิไงขึๅน
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รูปบบงบการงนของกองทนหมูบ่ ้าน
กรณีศึกษากองทนกล่มออมทรัพย์พื่อการผลติหมู่ที่ิ3 ตาบลวังทองิอาภอวังทองิ
จังหวัดพษณลก
The format of the financial statements of The Saving Fund For Production,
Moo 3 Wang Thong district, Phitsanulok province.
นธวดีิิทับทมศรี

1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์พืไอศึกษางบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก
ละศึกษาปรียบทียบงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก
กับการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 บบสัมภาษณ์ (interview) บบมีครงสรຌาง สัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน
หมูบຌาน ละผูຌมีหนຌาทีไจัดทาบัญชีของกองทุน จานวน 5 คน ตรวจสอบหาดัชนีความสอดคลຌอง (IOC) ของบบสัมภาษณ์ เดຌคา
ความสอดคลຌองทากับ 0.ๆ็ – 1.00 กใบขຌอมูลตามทีไตຌองการ 2 ดຌาน คือ ดຌานรูปบบ ของงบการงินละคุณภาพของงบการงิน
รูปบบงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลกมีรายงานสรุป
การรับงิน-การจายงินเมมีงบสดงฐานะทางการงิน การบันทึกบัญชีมสี มุดบัญชีคุมงินสด-งินฝากธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือ
หุຌน สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิตเดຌลือกมา฿ชຌ
บางสวน จากการปรียบทียบการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก พบวา มีงบการงินเมครบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1
มีพียงรายงานสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดงฐานะทางการงิน เมมีการจัดรียงรายการสินทรัพย์ หนีๅสิน ละสวน
ของผูຌถือหุຌน ตมีทะบียนคุมสินทรัพย์บางรายการ รายการบัญชีทีไปรากฏ฿นการจัดทาบัญชีของกองทุนมี 2 หมวด คือ หมวดทีไ 4
รายเดຌ ละหมวดทีไ 5 รายจาย คุณภาพของงบการงิน อกสารสมุดบัญชีเมครบตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป ฿นดຌานขຌอมูลทีไ
หใน฿นงบการงินมีนัยสาคัญทีไจะ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ พบวา สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿น฿นปัจจุบัน ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ฿ชຌ
ประยชน์จากอกสารการบัญชีดังกลาวเดຌฉพาะรืไอง ดຌานงบการงินมีความนาชืไอถือ พบวา การสดงรายการละหตุการณ์
ทางบัญชี บางสวนเมป็นเปตามมาตรฐานการบัญชีทีไกีไยวขຌองมีรายการบัญชีทเีไ มครบถຌวน มีอกสารทางการบัญชีเมครบถຌวน
ละ฿นดຌานการปรียบทียบกันเดຌ พบวา การทาสรุปการรับงิน -จายงิน เมมีการปรียบทียบงบรายรับ -รายจายของปีทีไผาน
มาผูຌ฿ชຌขຌอมูลจึงเมสามารถปรียบทียบเดຌ
คาสาคัญ :ิรูปบบงบการงินุ งบการงินของกองทุนหมูบຌาน

Abstract
The objective: to study the format of the financial statements of The Saving Fund For Production,
Moo 3, Wang Thong district, Phitsanulok province. And compare the financial statements of The Saving
Fund For Production, Moo 3, Wang Thong district, Phitsanulok province. To the preparation of financial
1

นักวิชาการอิสระ
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statements in accordance with Accounting Standard No. 1, Tool of the research : the structured interview
form. Interview the board of funds And who the duty to keep accounting of funds 5 persons. To analysis
by index of congruency (IOC) of the interview. The consistency is the equivalent of 0.67 - 1.00, to collect
the data 2 aspects form are the financial statements and the quality of financial statements. The format
of the financial statements of The Saving Fund For Production, Moo 3, Wang Thong district, Phitsanulok
province. They have report summarizing the received money - paying but not have financial statement.
Accounting have cash control accounting - bank deposits, the register Book of shareholder, the truth
savings book in individually, the loans books in personal loans that the production savings group to
chosen to Use partially. By comparison, the preparation of financial statements in accordance with
Accounting Standards No. 1 with financial statements of The Saving Fund For Production, Moo 3 ,Wang
Thong district, Phitsanulok province, found that : The financial statements does not in accordance with
Accounting Standards No. 1. They have report summarizing the received money - paying but not have
financial statement. Nothing of the sort of assets, liabilities and shareholders and have control assets
registered some of the items. The accounting list appears in the accounting of the Fund have 2 categories
: categories 4 revenues and categories 5 expenses. The quality of financial statements : documents,
account book do not fully meet generally accepted accounting principles. The data to significant
decisions found that the account book in the fund in present the users can take advantage of financial
accounting documents specific only matters. The reliability found that : the presentation and accounting
events are partially do not comply with the relevant accounting standards. The list of accounts were not
completely, the accounting documents were incomplete. The comparison found that the receive money
paying were not comparative consolidated of the year the past. The user can not be compared
information.
Keyword : The format of the financial statements, The financial statement of the savings fund
for production.

บทนา

ทีไกองทุนหมูบຌานตຌองจัดทา เดຌก งบกาเรขาดทุน ละ
งบดุล งบการงินทัๅง 2 งบ ฿หຌจัดทายกชุดสาหรับ
กิจกรรมกองทุน 1 ลຌานบาท ละกิจกรรมงินออม
ของสมาชิกซึไงสานักงานกองทุนหมูบຌานละชุมชน
มืองหงชาติละธนาคารออมสิน ฿นปี 2551 เดຌ
วางนวทางการจัดทาบัญชีของกองทุนหมูบຌานละ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรมการจั ด ท าบั ญ ชี ฿ หຌ  ก
คณะกรรมการกองทุ น หมู บຌ า น ดั ง นัๅ น งบการงิ น
ป็ น รายงานทีไ ส าคั ญ ทีไ ส ามารถบอกถึ ง ผลการ
ด านิ น งานละฐานะทางการงิ น ของกองทุ น
หมูบຌานเดຌป็นอยางดี ตัวลขทีไสดง฿นงบการงิน
จะสะทຌ อน฿หຌ หใ นถึ งความสามารถ฿นการบริ ห าร

ตามระบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบຌาน
ละชุ ม ชนมื อ งห ง ชาติ ว า ดຌ ว ยการจั ด ตัๅ ง ละ
บริ ห ารกองทุ น หมู บຌ า นละชุ ม ชนมื อ งห ง ชาติ
พ.ศ. 2551 ขຌอ ไ0 (2) ฿หຌกองทุนหมูบຌานจัดทางบ
การงินทุกหกดือนพืไอจะเดຌรับทราบผลประกอบการ
ของกองทุนหมูบຌานดยรวมละ ขຌอ ไ็ กาหนด฿หຌ
คณะกรรมการกองทุนหมูบຌานจัดทางบการงินพรຌอม
ทัๅงรายละอียดประกอบตามบบทีไคณะกรรมการ
กาหนดละสง฿หຌผูຌตรวจสอบบัญชีทีไคณะกรรมการ
กาหนดภาย฿นระยะวลาหนึไงรຌอยยีไสิบวันนับตัๅงต
วันสิๅนปีของทุกปี ตามระบียบดังกลาว งบการงิน
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คานยามศัพท์
กองทุนหมูบຌาน หมายถึง กองทุนกลุมออมทรัพย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก
มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 หมายถึง มาตรฐาน
การบัญชีฉบับทีไ 1 (ปรับปรุง 255็) รืไองการนาสนองบ
การงิน
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุน
หมู บຌ าน หมู ทีไ 3 ต าบลวั งทอง อ าภอวั งทอง จั งหวั ด
พิษณุลก
สมาชิก หมายถึง หมายถึง ประชาชนทีไป็นสมาชิก
ของกองทุนหมูบຌาน หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง
จังหวัดพิษณุลก
การจัดทาบัญชี หมายถึง การจดบันทึกรายการ
กีไยวกับรายการทางการคຌาทุกรายการ การยกประภท
รายการคຌา การสรุปจัดทางบการงิน
งบการงิน หมายถึง รายงานทางการงินทีไสดง
ฐานะทางการงิ น ละผลการด านิ นงานของกองทุ น
฿นระยะวลา฿ดวลาหนึไง ณ วันสิๅนงวดบัญชี อาจจะป็น
ระยะวลา 3 ดือน 6 ดือน หรือ 1 ปี

จัดการของคณะกรรมการฯ ละสามารถนามา฿ชຌ
ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงบประมาณเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดตัๅงกองทุนหมูบຌานนัๅนจาป็นทีไ
จะตຌองมี การจัดท างบการงินพืไ อป็นการจຌง฿หຌ
สมาชิ กเดຌท ราบถึงผลการด านิ นงานของกองทุ น
ละน าเปพั ฒ นากองทุ น ฿หຌ มี คุ ณ ภาพยิไ ง ขึๅ น
ดั ง นัๅ น ทางคณะผูຌ วิ จั ย จึ งมี ความสน฿จทีไ จะศึ กษา
การจั ด ท างบการงิ น ของกองทุ น กลุ ม ออมทรั พ ย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัด
พิ ษณุ  ลก ดย฿ชຌ ม าตรฐานการจั ดท างบการงิ น
(สภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ์, 255็) ฿น
การปรียบทียบงบการงินของกองทุนฯ
วัตถประสงค์ิ
1. ศึ กษางบการงินของกองทุ นกลุ มออมทรัพ ย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก
2. ศึกษาปรียบทียบงบการงินของกองทุนกลุม
ออมทรั พย์ พืไ อการผลิ ต หมู ทีไ 3 ต าบลวั งทอง อ าภอ
วังทอง จั งหวัด พิษ ณุ ลกกับ การจั ดท างบการงิ น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1

วธีการดานนการวจัย
ประชากร คือ คณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัด
พิ ษณุ ลก จ านวนทัๅ งสิๅ น 15 ราย (รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการละสมาชิกกองทุน หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง
อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก)
กลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการกองทุนออม
ทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง
จังหวัดพิษณุลก จานวนทัๅงสิๅน 5 ราย

สมมตฐานการวจัย
งบการงิ น ของกองทุ น กลุ ม ออมทรั พ ย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก มีคุณภาพตามหลักการจัดทางบการงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1
ประยชน์ที่จะเด้รับ
1. ท า฿หຌ ทราบหลั กการ฿นการจัดท างบการงิ น
ของกองทุ นกลุ มออมทรั พย์ พืไ อการผลิ ต หมู ทีไ 3
ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก
2. พืไอทราบขຌอดน ละขຌอทีไควรปรับปรุงของการ
จัด ท าบั ญชี  ละการจั ด ท างบการงิ น ของกองทุ น
พืไอนาองค์ความรูຌสูชุมชน

ครื่องมือการทาวจัย
บบสัมภาษณ์ (interview) บบมี ครงสรຌาง
สั มภาษณ์ ค ณะกรรมการกองทุน หมูบຌา น ละผูຌ มี
หนຌ าทีไ จั ดท าบั ญชี ของกองทุ น จ านวน 5 คน สรຌ าง
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บัญชีกใบงินกูຌยืมของกลุม ละทาการตรวจสอบ
ความรีย บรຌอยอกสาร ความคิดหใ นตอการจั ดทา
บัญชีละงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต คณะกรรมการทัๅงหมดหในวาเดຌมีการจัดการ
คลอบคลุมลຌว การจัดทาบัญชีถูกตຌอง การจัดทาบัญชี
ป็ น การจั ด ท าพืไ อ ป็ น ขຌ อ มู ล ละป็ น หลั ก ฐาน
การออมงิน การจัดทาบัญชีของกลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต ประกอบดຌวย สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ สมุด
บันทึกการกูຌงินกลุมออมทรัพย์ บัญชีคุมงินสัจจะ
บัญชีคุมงินงิน กูຌกลุ มออมทรัพย์ บัญชีคุมงินสด
งินฝากธนาคาร สมุดสะสมทรัพย์สมุดบันทึกการกูຌ
งิ น ออมทรั พ ย์ งบการงิ น ของกองทุ น กลุ ม ออม
ทรั พ ย์  พืไ อ การผลิ ต ประกอบดຌ ว ย บั ญ ชี คุ ม งิ น
ธนาคารละงินสัจจะสะสม บัญชีคุมงินสด – งิน
ฝากธนาคาร บัญชีคุมการออมของสมาชิก บัญชีคุม
การกูຌยืม งินฝากธนาคารละงินสัจจะสะสม
มืไอปรียบทียบการจัดทางบการงินของ
กองทุนกับมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 รืไองการ
นาสนองบการงินเดຌผลดังนีๅ

ครืไ อ งมื อ ป็ น บบสั ม ภาษณ์  บบมี  ครงสรຌ า ง
฿หຌผูຌชีไยวชาญจานวน 3 ทานตรวจสอบหาดัชนีความ
สอดคลຌอง (IOC) ของบบสัมภาษณ์ เดຌคาความสอดคลຌอง
ท ากั บ 0.ๆ็ – 1.00 น าเปสั มภาษณ์ กลุ มป้ าหมาย
กใบขຌอมูลตามทีไตຌองการ 2 ดຌาน คือ ดຌานรูปบบของ
งบการงินละคุณภาพของงบการงิน
วธีการวคราะห์ข้อมูล
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ฿ ชຌ วิ ธี ก ารวิ  คราะห์
นืๅอหา ขียนบบชิงพรรณนาวิจัย
ผลการศึกษา
ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ประกอบดຌวย ประธานกลุมออม
ทรัพย์พืไอการผลิต รองประธานกลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต ลขานุการ หรัญญิกละปฏิคมของกองทุน
ทาหนຌาทีไ ประธานกลุม ทาหนังสือสัญญางินกูຌ กใบงิน
ออมทรัพย์ มีสวนกีไยวขຌองตอการจัดทาบัญชีละงบ
การงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต฿นดຌาน
ตรวจสอบลายชืไอสมาชิกตรวจสอบพืไอความรียบรຌอย
ละถูกตຌอง ดูลรืไองบัญชีออมทรัพย์ ตรวจสอบทา

ตารางที่ิ1ิิปรียบทียบคุณภาพการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก
รายการ
รูปบบ฿นการจัดทา
งบการงิน

ข้อสังกตที่ค้นพบ
ดยหลักการ การจัดทางบการงินตຌองประกอบเป
ดຌวย งบกาเรขาดทุน หรืองบรายรับ-รายจาย ละ
งบสดงฐานะทางการงิน อาจจัดทา฿นรูปบบ
บัญชีหรือบบรายงานกใเดຌ จากการสัมภาษณ์ละ
สังกต พบวา กองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต
หมูทีไ ใ อ าภอวังทอง จังหวัดพิษ ณุลก เมมีง บ
การงินดังกลาว มีพียงสมุดบัญชีคุมคุมงินสดงินฝากธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌ
งินรายบุคคล ทานัๅน

ข้อสรป
1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมี
งบสดงฐานะทางการงิน
2. มีสมุดบัญชีคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุด
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล
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ตารางที่ิ1ิิปรียบทียบคุณภาพการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก(ตอ)
รายการ
รูปบบ฿นการจัดทา
งบการงิน

ข้อสังกตที่ค้นพบ
ดยหลักการ การจัดทางบการงินตຌองประกอบ
เปดຌวย งบกาเรขาดทุน หรืองบรายรับ-รายจาย
ละงบสดงฐานะทางการงิน อาจจัดทา฿น
รูปบบบัญชีหรือบบรายงานกใเดຌ จากการ
สัมภาษณ์ละสังกต พบวา กองทุนกลุมออม
ทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ ใ อาภอวังทอง
จังหวัดพิษณุลก เมมีงบการงินดังกลาว
มีพียงสมุดบัญชีคุมคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุดสัจจะ-สะสม
ทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงิน
รายบุคคล ทานัๅน
การจัดรียงรายการ
ดยหลักการการจัดทางบการงิน การรียงลาดับ
สินทรัพย์
รายการสินทรัพย์ ตຌองรียงลาดับจากสินทรัพย์
ทีไมี ส ภาพคล อ งสู งลงเปหาสิ น ทรั พ ย์ทีไ มี ส ภาพ
คลองตไารองลงมาตามลาดับ จากการสัมภาษณ์
ละสังกต พบวา เมมีงบสดงฐานะทาง
การงิน ละเมมีทะบียนคุมสินทรัพย์
มี สิ น ทรั พ ย์ บ างรายการ ช น ลู ก หนีๅ  งิ น กูຌ ยื ม
กองทุนจะมีการบันทึกลง฿นสมุดบันทึกการกูຌงิน
รายบุคคล มีหลักฐานป็นสมุดงินฝากธนาคารทีไ
ออกดยธนาคารป็นการยืนยันการฝาก-ถอนงิน
ธนาคารของกองทุน สิน ทรัพ ย์อืไน โ ชน สมุ ด
งินฝากของสมาชิกทีไถือป็นวัสดุ ละวัสดุอืไน โ
ทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน เมมีทะบียนคุม
การจัดรียงรายการหนีสๅ ิน ดยหลักการการจัดทางบการงิน การรียงลาดับ
รายการจากหนีๅสิ น จะรี ย งล าดั บ จากรายการ
หนีๅสินทีไมภี าระผูกพัน฿นการจายชาระหนีๅภาย฿น
รอบระยะวลาบัญชี หรือป็นหนีๅสิน ทีไตຌองหมุน
฿ชຌ ห นีๅ ร ะยะวลาสัๅ น ลงเปหาหนีๅ สิ น ทีไ มี ภ าระ
ผูกพัน฿นระยะวลายาวนานกินรอบระยะวลา
บัญชี ตามลาดับ จากการสัมภาษณ์ละสังกต
พบวา เมมีการจัดทางบสดงฐานะทางการงิน
มี ร ายการหนีๅ สิ น บางรายการ เดຌ  ก งิ น ฝาก
สั จ จะของสมาชิ ก จะมี ก ารบั น ทึ ก ลง฿นสมุ ด
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล

ข้อสรป
1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมี
งบสดงฐานะทางการงิน
2. มีสมุดบัญชีคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุด
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน
2. มีทะบียนคุมสินทรัพย์บางรายการ
ช น ลู ก หนีๅ  งิ น กูຌ ยื ม กองทุ น จะมี ก าร
บั น ทึ ก ล ง ฿น ส มุ ด บั น ทึ ก ก า ร กูຌ  งิ น
รายบุคคล

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน
2. มีรายการหนีๅสิบางรายการ เดຌก งิน
ฝากสัจจะของสมาชิก จะมีการบันทึกลง
฿นสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล
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ตารางที่ิ1ิิปรียบทียบคุณภาพการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก(ตอ)
รายการ
การจัดรียงสวนของผูຌถือ
หุຌน

รูปบบงบกาเรขาดทุน

การจดบันทึกรายการ

การสรุปผลรายการ

ข้อสังกตที่ค้นพบ
ดยหลักการ การจัดทางบการงิน รายการสวน
ของผูຌถือหุຌนตຌองประกอบเปดຌวย สวนของผูຌถือ
หุຌน สวนกิน(ตไา)กวาทุน กาเรสะสม มีการ
จัดรียงรายการตามลาดับ จากการสัมภาษณ์
ละสังกต พบวา เมมีการจัดทางบสดงฐานะ
ทางการงิน มีพียงการบันทึกรายชืไอ จานวนหุຌน
ละงินคาหุຌนทีสไ มาชิกจายชาระลຌว ลง฿นสมุด
ทะบียนผูຌถือหุຌน
ดยหลักการ งบกาเรขาดทุนตຌองประกอบเป
ดຌวย รายการรายเดຌ ตຌนทุน ละคา฿ชຌจาย จาก
การสัมภาษณ์ละสังกต พบวา เมมีงบกาเร
ขาดทุน มีตการสดงบัญชีรับงินสด – จายงิน
สด ลง฿นสมุดบัญชีคุมงินสด-งินฝากธนาคาร
ซึไงกองทุนเมเดຌดานินการผลิตพือไ จาหนายหา
รายเดຌขຌากองทุน ตดานินการ฿หຌสมาชิกฝาก
สัจจะสะสมทรัพย์ ละ฿หຌสมาชิกกูຌยืม
งินกองทุน ป็นหลัก
ดยหลักการ การจดบันทึกบัญชีตຌอง฿ชຌหลักการ
บัญชีคู จากการสัมภาษณ์ละสังกต พบวา มี
การจดบันทึกสดงรายการบัญชีดวຌ ยลายมือ เม
ป็นเปตามหลักการบัญชีคู ตมีสมุดบัญชีคุมคุม
งินสด-งินฝากธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน
สมุดสัจจะ-สะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุด
บันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุม ออมทรัพย์
พืไอการผลิตเดຌลือกมา฿ชຌบางสวน
ดยหลักการ การจัดทางบการงินตຌองประกอบ
เปดຌวย งบกาเรขาดทุน หรืองบรายรับ-รายจาย
ละงบสดงฐานะทางการงิน จากการ
สัมภาษณ์ละสังกต พบวา กลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต เมมีงบกาเรขาดทุน มีพียงสมุดบัญชี
คุมงินสด-งินฝากธนาคาร สรุปการรับงิน-การ
จายงินละเมมีงบสดงฐานะทางการงิน

ข้อสรป
1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน
2. มีการบันทึกรายชืไอ จานวนหุຌน ละ
งินคาหุຌนทีไสมาชิกจายชาระลຌว ลง฿น
สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน
2. มีการสดงบัญชีรับงินสด – จายงิน
สด ลง฿นสมุดบัญชีคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร

1. มีสมุดบัญชีคุมคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุด
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุม
ออมทรัพย์พืไอการผลิตเดຌลือกมา฿ชຌ
บางสวน
1. มีการสรุปการรับงิน-การจายงิน เม
มีงบสดงฐานะทางการงิน
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ตารางที่ิ2 ปรียบทียบคุณภาพการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก
รายการ
งบการงินมีความขຌา฿จ
งาย

ข้อสังกตที่ค้นพบ
ดยหลักการ งบการงินทีไขຌาหลักการความ
ขຌา฿จเดຌ ขຌอมูล฿นงบการงินจะป็น
ประยชน์ตอผูຌ฿ชຌงบการงินพืไอการตัดสิน฿จ
ชิงศรษฐกิจ ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถทาความ
ขຌา฿จ฿นขຌอมูลทีไสดงเวຌเดຌ จากการสัมภาษณ์
ละสังกต พบวา จากหลักฐานทีพไ บ เดຌก
สมุดบัญชีคุมคุมงินสด-งินฝากธนาคาร สมุด
ทะบียนผูຌถือหุຌน สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็น
รายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงิน
รายบุคคล ป็นบบฟอร์มทีหไ นวยงาน
ธนาคารออมสินป็นผูຌออกบบ มีความขຌา฿จ
งายพราะการบันทึกบัญชีถูกตຌอง ตอกสาร
สมุดบัญชีเมครบตามหลักการบัญชีทีไรับรอง
ดยทัไวเป
ขຌอมูลทีไหใน฿นงบการงิน ดยหลักการ ขຌอมูลงบการงินตຌองมีนัยสาคัญ
มีนัยสาคัญทีไจะ฿ชຌ฿นการ คือ ขຌอมูลตຌองมีประยชน์ละตຌองกีไยวขຌอง
ตัดสิน฿จ
กับการตัดสิน฿จของผูຌ฿ชຌงบการงิน จากการ
สัมภาษณ์ละการสังกต พบวา จากหลักฐาน
ทีไพบ เดຌก สมุดบัญชีคุมคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน
สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ผูຌ฿ชຌ
งบการงินสามารถ฿ชຌประยชน์จากอกสาร
การบั ญ ชี ดั ง กล า วเดຌ  ฉพาะรืไ อ ง เดຌ  ก
จ านวนงิ น สดละงิ น ฝากคงหลื อ ทีไ จ ะ฿หຌ
สมาชิกกูຌยืมเดຌ จานวนหุຌนของกองทุน จานวน
งิ น กูຌ ยื ม ของสมาชิ ก การจ า ยชาระหนีๅ ข อง
สมาชิ ก พืไ อ ฿ชຌ พิ จ ารณาการ฿หຌ กูຌ ยื ม ฿นครัๅ ง
ตอเป ซึไงป็นเปตามทีไคณะกรรมการกองทุน
ละสมาชิ ก ตຌ อ งการทราบขຌ อ มู ล พราะ
กองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิตยังมุงนຌน
การ฿หຌ ส มาชิ ก ฝากงิ น ฝากสั จ จะละ฿หຌ
สมาชิกกูຌยืมงินของกองทุนป็นหลัก

ข้อสรป
1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดง
ฐานะทางการงิน
2. สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿นปัจจุบัน การ
บันทึกบัญชีถูกตຌอง มีความขຌา฿จงาย ต
อกสารสมุดบัญชีเมครบตามหลักการบัญชีทีไ
รับรองดยทัไวเป

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดง
ฐานะทางการงิน
2. สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿น฿นปัจจุบัน
ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ฿ชຌประยชน์จาก
อกสารการบัญชีดังกลาวเดຌฉพาะรืไอง เดຌก
จานวนงินสดละงินฝากคงหลือทีไจะ฿หຌ
สมาชิกกูຌยืมเดຌ จานวนหุຌนของกองทุน จานวน
งินกูຌยืมของสมาชิก การจายชาระหนีๅของ
สมาชิกพืไอ฿ชຌพิจารณาการ฿หຌกูຌยืม฿นครัๅง
ตอเป ซึไงป็นเปตามทีไคณะกรรมการกองทุน
ละสมาชิกตຌองการทราบขຌอมูล
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ตารางที่ิ2 ปรียบทียบคุณภาพการจัดทางบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก(ตอ)
งบการงินมีความ
นาชืไอถือ

การปรียบทียบกันเดຌ

ดยหลักการ ความนาชืไอถือ คือ การสดง
รายการละหตุการณ์ทางบัญชี ตຌองป็นเป
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง การ
สนอขຌอมูลดยปราศจากความลาอียง เม
สดงสิ น ทรั พ ย์ห รื อรายเดຌ ฿หຌ ตไ ากว าความ
ป็นจริง หรือสดงหนีๅสินหรือคา฿ชຌจาย฿หຌสูง
กวาความป็ นจริง ดยจตนา งบการงิน ทีไ
ชืไอถือเดຌตຌองครบถຌวนภาย฿ตຌขຌอจากัดความ
มีนัยสาคัญละตຌนทุน฿นการจัดทาตຌอง
สดงขຌอมูลทีไมีลักษณะชิงคุณภาพ ละ
จัดทาขึๅนตามมาตรฐานการบัญชี จากการ
สัมภาษณ์ละสังกต พบวา การสดง
รายการละหตุการณ์ทางบัญชี บางสวนเม
ป็นเปตามมาตรฐานการบัญชีทีไกีไยวขຌอง
มีรายการบัญชีทเีไ มครบถຌวน มีอกสาร
ทางการบัญชีเมครบถຌวน ทา฿หຌความ
นาชืไอถือ฿นการจัดทาบัญชีมีเมมากพอตาม
หลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป
ดยหลักการ การปรียบทียบกันเดຌ ของงบ
การงินจะมี 2 ลักษณะ คือ ปรียบทียบงบ
การงินของกิจการดียวกัน฿นตางงวดกัน
กับปรียบทียบงบการงินของตางกิจการ
฿นงวดดียวกัน วัตถุประสงค์ของการ
ปรียบทียบกใพืไอประมินฐานะการงิน ผล
การดานินงาน การปลีไยนปลงฐานะ
การงิน ละสามารถคาดคะนนวนຌมของ
ฐานะการงิ น ละผลการด านิ น งานของ
กิจการ฿นอนาคต จากการสัมภาษณ์ละ
สังกต พบวามีพียงสมุดบัญชี
คุมงินสด-งินฝากธนาคาร ละเมมี
งบสดงฐานะทางการงิน ดังนัๅนการจัดทา
บัญชีของกลุมออมทรัพย์ จึงเมขຌา
หลักกณฑ์การจัดทางบการงินอยางมี
คุณภาพ

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดง
ฐานะทางการงิน
2. การสดงรายการละหตุการณ์ทางบัญชี
บางสวนเมป็น เปตามมาตรฐานการบัญชี ทีไ
กีไ ย วขຌ อ ง มี ร ายการบั ญ ชี ทีไ เ ม ค รบถຌ ว น
มี  อกสารทางการบั ญ ชี เ ม ค รบถຌ ว น ท า฿หຌ
ความนาชืไอถือ฿นการจัดทาบัญชี มีเมมากพอ
ตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงิน เมมีงบสดง
ฐานะทางการงิ น การท าสรุ ป การรั บ งิ น จ า ยงิ น เม มี ก ารปรี ย บที ย บงบรายรั บ รายจ า ยของปี ทีไ ผ า นมา ผูຌ ฿ ชຌ ขຌ อ มู ล จึ ง เม
สามารถปรียบทียบเดຌ
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อภปรายผล
รู ป บบงบการงิ น ของกองทุ น กลุ ม ออม
ทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง อาภอวังทอง
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ  ลกมี ร ายงานสรุ ป การรั บ งิ น -การ
จายงินเมมีงบสดงฐานะทางการงินการบันทึก
บั ญ ชี มี ส มุ ด บั ญ ชี คุ ม งิ น สด -งิ น ฝากธนาคาร
สมุ ด ทะบีย นผูຌ ถื อ หุຌ น สมุด สั จจะสะสมทรั พย์  ป็ น
รายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุม
ออมทรั พ ย์  พืไ อ การผลิ ต เดຌ  ลื อ กมา฿ชຌ บ างส ว น
นืไองดຌวยป็นบบฟอร์มทีไหนวยงานธนาคารออม
สินป็นผูຌออกบบ (สานักงานกองทุนหมูบຌานละชุมชน
มืองหงชาติุ 2551) นืไองจากกรรมการของกองทุนยัง
ขาดความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักการจัดทาบัญชีละ
งบการงินทีไถูกตຌอง สอดคลຌองกับทรายทอง ลิศปียงุ
(2555) ทีไเดຌศึกษารืไองความสามารถของสมาชิก฿น
การจัดทาบัญชีกองทุนหมูบຌาน พืๅนทีไอาภอกาะคา
จังหวัดลาปาง พบวาผูຌจัดทาบัญชี กองทุนหมูบຌานสวน
฿หญ มี ความตຌ องการ฿หຌ หน วยงานรั ฐบาลหรื ออกชน
ชวยหลือ฿นดຌานการสงสริมละสนับสนุนผูຌทีไจัดทา
บัญชีกองทุนหมูบຌานละดຌานการบริหารการจัดการ
อยางตอนืไองมุงนຌนการอบรมป็นศูนย์กลางหงการ
รียนรูຌละมีการอบรมทีไหลากหลาย
จากการปรี ย บที ย บการจัด ท างบการงิ น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงินของ
กองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ตาบลวังทอง
อาภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก พบวา มีงบการงิน
เมครบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 มีพียงรายงาน
สรุปการรับงิน -การจายงินเมมีงบสดงฐานะทาง
การงิน เมมีการจัดรียงรายการสินทรัพย์ หนีๅสิน ละ
สวนของผูຌถือหุຌน ตมีทะบียนคุมสินทรัพย์บางรายการ
ชน ลูกหนีๅงินกูຌยืมกองทุนจะมีการบันทึกลง฿นสมุด
บันทึกการกูຌงินรายบุคคล มีรายการหนีๅ สินบางรายการ
เดຌก งินฝากสัจจะของสมาชิก จะมีการบันทึกลง
฿นสมุดสัจจะสะสมทรัพย์

ป็นรายบุคคล มีการบันทึกรายชืไอ จานวนหุຌน ละ
งินคาหุຌนทีไสมาชิกจายชาระลຌว ลง฿นสมุดทะบียนผูຌถือ
หุຌ น รายการบัญ ชีทีไ ปรากฏ฿นการจั ดทาบัญชี ของ
กองทุนมี 2 หมวด คือ หมวดทีไ 4 รายเดຌ เดຌก รายรับ
งินฝากสัจจะละหมวดทีไ 5 เดຌก รายจายซึไงถูกบันทึก
฿นสมุ ดบั ญชี คุ มงิ นสด – งิ นฝากธนาคาร ซึไ ง ป็ น
รูปบบทีไ ขຌ า฿จงา ยละปฎิบัติ งานเดຌ งา ย฿นกลุ ม
ของคณะกรรมการ สอดคลຌองกับงานวิจัยของธิดา
พร อินชุน (2554) ทีไเดຌศึกษาปัญหาดຌานการจัดทา
บัญ ชี ละการควบคุ ม ภาย฿นของกองทุ น หมู บຌ า น
ละชุมชนมือง฿นอาภอจอมทอง จังหวัดชียง฿หม
พบวา ความสามารถ฿นการจัดทาบัญชีของคณะกรรมการ
มีร ะดับ ความสามารถ฿นการจั ดทาบัญชี ร ายรับ รายจาย การตรวจสอบยอดงินฝากธนาคารกับสมุดงิน
ฝากธนาคาร ละสามารถจัดทาทะบียนคุมลูกหนีๅ/
จຌาหนีๅงินกูຌยืม ฿นระดับปานกลาง ดຌานความขຌา฿จ
฿นการจัดทาบัญชี มีความขຌา฿จ฿นการจัดทาบัญชี
รายรับ-รายจายกองทุน ทะบียนคุมลูกหนีๅ/งินฝาก
สัจจะ/คาหุຌนรายตัว ละ ทะบียนคุมคาขอกูຌ อยู฿น
ระดับมาก
คุณภาพของงบการงิน ฿นดຌานความขຌา฿จงาย
พบวา สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿นปัจจุบันการบันทึก
บัญชีถูกตຌอง มีความขຌา฿จงาย ตอกสารสมุดบัญชี
เมครบตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป฿นดຌาน
ขຌอมูลทีไหใน฿นงบการงินมีนัยสาคัญทีไจะ฿ชຌ฿นการ
ตัดสิน฿จ พบวา สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿นปัจจุบัน
ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ฿ชຌประยชน์จากอกสารการ
บัญชีดังกล าวเดຌฉพาะรืไอง เดຌก จานวนงินสด
ละงิ น ฝากคงหลื อ ทีไ จ ะ฿หຌ ส มาชิ ก กูຌ ยื ม เดຌ
จานวนหุຌนของกองทุน จานวนงินกูຌยืมของสมาชิก
การจายชาระหนีๅของสมาชิกพืไอ฿ชຌพิจารณาการ฿หຌ
กูຌยืม ฿นครัๅง ตอ เป ซึไง ป็ นเปตามทีไ คณะกรรมการ
กองทุนละสมาชิกตຌองการทราบขຌอมูล฿นดຌานงบ
การงินมีความนาชืไอถือ พบวา การสดงรายการ
ละหตุ ก ารณ์ ท างบั ญ ชี บางส ว นเม  ป็ น เปตาม
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กองทุนทีไประชาชน฿นชุมชนขຌามาบริหารงานอง
ละมีขຌอมูลครบทุกอยางทีไตຌองการ ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดของประสิทธิ์ สุวรรณประสม (255ไ) ทีไกลาววา
กลุม ออมทรัพย์พืไอ การผลิต฿ชຌ งินป็นครืไองมือ
฿นการพัฒนาคน ทา฿หຌคนมีการชวยหลือกืๅอกูล
อืๅ อ อาทรบ ง ปั น ซึไ ง กั น ละกั น กิ ด กระบวนการ
รียนรูຌการทางานรวมกัน ตามวิถีทางประชาธิปเตย
มี ก ารยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด หใ น ของสี ย งส ว น฿หญ
คารพ฿นกฎ กติกา ทีไมาจากขຌอตกลงรวมกันกิด
การรียนรูຌการบริหารจัดการงินทุนของตนองพืไอ
จัดสรรผลประยชน์ ละจัดป็นสวัสดิการ฿หຌกับ
สมาชิกทา฿หຌชุมชนมีหลงทุน฿นการประกอบอาชีพ
ป็นของตนองลดการพึไงพิงหลงทุนจากภายนอก
ชุมชนละทีไสาคัญทีไสุดคือป็นการฝຄกคน฿หຌมีความ
อดทนมีสัจจะ

มาตรฐานการบัญชีทีไกีไยวขຌอง มีรายการบัญชีทีไเม
ครบถຌวน มีอกสารทางการบัญชีเมครบถຌวน ทา฿หຌ
ความนาชืไอถือ฿นการจัดทาบัญชี มีเมมากพอตาม
หลั กการบัญชีทีไรับรองดยทัไว เป ละ฿นดຌานการ
ปรียบทียบกันเดຌ พบวา การทาสรุปการรั บงิน จายงิน เมมีการปรีย บทีย บงบรายรับ -รายจาย
ของปีทีไผานมา ผูຌ฿ชຌขຌอมูลจึงเมสามารถปรียบทียบ
เดຌ สดง฿หຌ  หใ น ว า งบการงิ น ของกองทุ น เม  ขຌ า
หลักกณฑ์การจัดทางบการงินอยางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 รืไองการนาสนองบการงิน
(มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 สภาวิชาชีพบัญชี) นืไอง
ดຌวยความรูຌ ความสามารถ ความชีไยวชาญ฿นการทา
บัญชียังเมมากพอ ประกอบกับการจัดทาบัญชียัง
ลื อ ก฿ชຌ  อกสารพี ย งบางส ว นทีไ จ ะ฿ชຌ ป ระยชน์
ทานัๅน เมเดຌคานึงถึงหลั กการนาสนองบการงิน
ซึไงสอดคลຌ องกับณัฐ วุฒิ ตຌนติศรษฐ์ (255่) ทีไเดຌ
ศึกษารืไอง ปัจจัยทีไสงผลตอคุณภาพของงบการงิน
ละประสิ ท ธิ ผ ล฿นการตั ด สิ น ฿จของบริ ษั ท ทีไ จ ด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย พบวา
ความป็ นมื ออาชี พของนั กบั ญชี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
คุณภาพงบการงินถึงมຌงบการงินจะเมสอดคลຌอง
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 รืไองการนาสนองบ
การงิน ตคณะกรรมการมีความพึงพอ฿จ฿นการ
จัดทาบัญชีทีไทาขึๅน พราะการจัดทาบัญชีละงบ
การงิ น ทีไ มี อ ยู ฿ นปั จ จุ บั น สามารถตอบสนอง
ความตຌองการขຌอมูลของกรรมการทีไจะตอบคาถาม
สมาชิ ก ของกลุ ม เดຌ นืไ อ งจากงิ น ทีไ ห มุ น วี ย น฿น
กองทุนนัๅนป็นงินทีไเดຌจากการลงทุน฿นหุຌนของสมา
ขิกละการกใ บดอกบีๅ ย งิ นกูຌ จึ งท า฿หຌ กรรมการ
กองทุนเมหในความจาป็น฿นการจัดทางบการงิน
ละกองทุนเมมีนยบายพืไอขอกูຌยืมงินจากหลง
งินทุนอืไน ซึไงคณะกรรมการกใพึงพอ฿จกับบัญชีทีไ
จั ด ท านืไ อ งจาก฿ชຌ ค วามซืไ อ สั ต ย์ ฿ นการจั ด การ
กองทุน ซึไงมีขຌอตกลงรวมกัน ฿นการบริหารจัดการ
งินทุนของตนองละจัดสรรผลประยชน์พราะป็น

ข้อสนอนะ
1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองควร฿หຌความสาคัญ
กั บ การจั ด ท าบั ญ ชี  ละงบการงิ น ของกองทุ น
หมูบຌานละชุมชนมือง ซึไงมีผลการดานินงานดย
กลุมประชาชน฿นชุมชน ถึงมຌกรรมการกองทุนจะมี
ความพึ ง พอ฿จต อ การท าบั ญ ชี  ละงบการงิ น
ทีไ ท าอยู ต  มืไ อ ศึ ก ษาปรี ย บที ย บตามหลั ก การ
บั ญ ชี  ลຌ ว พบว า ยั ง มี ห ลายส ว นทีไ ยั ง เม ถู ก ตຌ อ ง
จะป็นจุดอ อนของกองทุน฿นการกิดการผิดพลาด
การทุจริตเดຌ การสงสริมความรูຌดຌานการจัดทาบัญชี
฿หຌ กั บ คณะกรรมการละสมาชิ ก ของกองทุ น
จึงมีความสาคัญอยางมากตอความมัไนคง ยัไงยืนของ
กองทุน
2. การวิจั ย ฿นครัๅงตอเปควรขຌาเปศึกษา
การบริหารจัดการทางดຌานการควบคุมภาย฿นของ
กองทุนละศึกษาความพึงพอ฿จของสมาชิกทีไมีตอ
การปฏิบัติงาน฿นการควบคุมภาย฿นของคณะกรรมการ
กองทุน พืไอนาผลเปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานละลด
ความสีไยงทีไอาจกิดขึๅน฿นการจัดการบริหารกองทุน
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นวัตกรรมสังคมอันนื่องมาจากพระราชดาร฿นขตพืๅนที่ล่มนๅาปากพนัง
ิจังหวัดนครศรีธรรมราช
Social Innovation Under the Royal Initiation in Pakpanang Basinุิ
Nakhonsithammarat
บรรลงิิิิอนทร์จันทร์

1

บทคัดย่อ

การวิจัยรืไองนวัตกรรมสังคมอันนืไองมาจากพระราชดาริ฿นขตพืๅนทีไลุมนๅาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีวัตถุประสงค์ พืไอ ศึกษากระบวนการละพลวัตนวัตกรรมสั งคมทีไริริไ มดยชุมชนทຌองถิไน พืไอศึกษางืไอนเข
การบูรณาการละการสรຌางนวัตกรรมสังคมอยางมีระบบ ละพืไอศึกษากรอบนวคิดทีไ ฿ชຌทาความขຌา฿จของ
นวัตกรรมสังคม ฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณ ภาพ ซึไงผูຌวิจัยลือกกรณีศึกษาครงการของทຌองถิไนทีไริริไมดยชุมชน
฿นขตพืๅนทีไลุมนๅาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป็นขตพืๅนทีไอยู฿นครงการพัฒนาพืๅนทีไลุมนๅาปากพนังอัน
นืไองมาจากพระราชดาริ จานวน ใ ครงการ เดຌก ครงการนวัตกรรมการผลิตนๅาตาลจาก จากตຌนจาก ชุมชนบຌาน
ขนาบนาก ครงการนวัตกรรมการทาขนมลา ชุมชนบຌานหอยราก ละครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก
ตຌนกระจูด ชุมชนบຌานครใง ครงการหลานีๅป็นครงการทีไมีความป็นนวัตกรรมสังคมพราะมีคุณคาชิงสังคม
ป็นสิไง฿หมละกิดขึๅนจากรงจูง฿จชิงสังคมขຌอมูล฿นการศึกษาเดຌจาก฿นพืๅนทีไทีไ฿ชຌป็นกรณีศึกษาดยการสัมภาษณ์
ชิงลึก การสนทนากับผูຌประกอบอาชีพ การสังกตปรากฏการณ์฿นพืๅนทีไ ละอกสารทีไกีไย วขຌองของหนวยงาน
฿นพืๅนทีไนัๅนโ นามาวิคราะห์ขียนรายงานการวิจัยชิงพรรณนา ชิงอธิบายปรากฏการณ์ของกรณีศึกษา สรุปเดຌวา
กระบวนการนวั ต กรรมสั ง คมพบ฿นทุ ก กรณี ศึ ก ษา เดຌ  ก (1) การตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาค า ครองชี พ ฿นครั ว รื อ น
(2) การนาภูมิปัญญาทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌ (ใ) การจัดตัๅงกลุมอาชีพละการลงมือปฏิบัติ (ไ) การปฏิบัติป็นวิถีชีวิต
ของคน฿นชุมชน (5) การผยพรผลสารใจสูสังคมอืไนละการประมิน ผลผลการวิคราะห์ พลวัตนวัตกรรมสังคมมี
ๆ รูปบบ เดຌก (1) ความคิดดีโ (2) การนาภูมิปัญญาทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌ (ใ) การรวมกลุมอาชีพ (ไ) นวัตกรรม
สังคมบบเมตใมรูปบบละตใมรูปบบ (5) คน฿นชุมชนปฏิบัติป็นวิถีชีวิตประจาวัน ละ (ๆ) นวัตกรรมสังคม
ทีไ  พร ก ระจายออกเป อาศั ย ขຌ อ มู ล จากการวิ  คราะห์ น วั ต กรรมสั ง คม ผูຌ วิ จั ย เดຌ กรอบนวั ต กรรมสั ง คม
ซึไงประกอบดຌวย กระบวนการนวัตกรรมสังคม พลวัตนวัตกรรมสังคม ละงืไอนเข฿นการบูรณาการนวัตกรรมสังคม
พืไอป็นนวทางการทาความขຌา฿จนวัตกรรมสังคมอยางป็นระบบ ขຌอสนอนะ฿หຌปຂดพืๅนทีไละอกาสทางสังคม
฿นชุมชน฿หຌกวຌาง การทา฿หຌกระบวนการนวัตกรรมสัง คมป็นกระบวนการรียนรูຌ฿นชุมชน ฿หຌชุมชนป็นศูนย์กลาง
฿นกระบวนการนวัตกรรมสังคม ละ฿หຌนวัตกรรมสังคมป็นวัฒนธรรมของสังคม
คาสาคัญ: นวัตกรรมสังคมุ ขตพืๅนทีไลุมนๅาปากพนัง

Abstract
This research on social innovation due to the royal initiative in Pakpanang Basin,
Nakhonsithammarat Province aims to study the process and social innovation dynamics initiated
by the local community, to study the conditions integrating and creating social innovation in a
proper system, and to study a thinking framework used to understand the concept of social
1
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innovation. The study is analyzed by using qualitative research methods. Basically, there are
three selected case studies initiated by the local community in Pakpanang Basin,
Nakhonsithammarat Province. Those three projects are the innovative production of sugar in
Khanabnak community, the innovative projects to make Khanom La in Hoyrak community and
the innovative craft products from Krachud in Bankreng community. These projects are entitled
to be valuable projects as they bring a social value to a society. In fact, it is a new thing raising
from the social incentives. The data used in the research are collected from areas used in the
case studies, in-depth interviews, conversations with professionals, the observations of
phenomena in areas and the relevant document of the authorities in the area, and they are
analyzed using descriptive writing research reports, descriptive case studies of the phenomenon.
Finally, the study concludes that social innovation process is found in all cases, such as
emphasizing the problems of cost of living, applying local knowledge, establishing an
occupational class and practicing a practicing is a way of life in the community, and the
dissemination of successful reintegration and evaluation to other societies. Whereas the analysis
results for Dynamics of Social Innovation have six types, including good ideas, the
implementation of local knowledge, combining occupational groups, practicing in the community
is a way of life, and social innovation spreads out by the use of analysis based on data from the
social innovation. The researcher obtains Framework of Social Innovation, consisting of the
process of social innovation, the dynamics of social innovation and conditions for integration of
social innovation as a guide to understand the social innovation in a proper system. Lastly, the
study suggests that there should be an open space and social opportunities in a wider
community. Also, the process of social innovation should be a part of learning process in the
community, in return for the community, it should be a center for social innovation process.
Plus, the social innovation should be a culture of society.
Keywords: social innovationุ Pakpanang basin.

บทนา

รั ฐ ธรรมนู ญ ห ง ราชอาณาจั ก รเทย
พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติ 15 หมวด หมวด 5
ป็นรืไ องกีไ ย วกับนวนยบายพืๅ นฐานห งรั ฐ
ละ฿นสวนทีไ10 ของหมวดนีๅ กลาวถึงนวนยบาย
ดຌานการมีส วนร วมของประชาชน ละ มาตรา ่็
กลาววา รัฐตຌองดานินการตามนวนยบายดຌาน
การมีส ว นรว มของประชาชน คือ ส งสริมละ
สนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชน ฿นการ
กาหนดนยบาย การวางผน การตัดสิน฿จ การจัดทา
บริการสาธารณะ การตรวจสอบการ฿ชຌ อานาจรัฐ
ทุกระดับ สนับสนุนการดานินการของกลุมประชาชน

ทีไ รวมตั วกั น฿นลั กษณะครื อข ายทุ ก รู ป บบ฿หຌ
สามารถสดงความคิ ด หใ น ละสนอความ
ตຌองการของชุมชน฿นพืๅนทีไการ฿หຌการศึกษาก
ประชาชนกีไยวกับการพัฒนาการมืองละการ
ปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุข  (รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
พุทธศักราช2550,2550 : 47) ละนอกจากนัๅน
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550
฿นส ว นทีไ ้ รืไ องนวนยบายดຌ านวิ ทยาศาสตร์
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา ละพลั งงาน มาตรา ่ๆ (2)
สงสริมการประดิษฐ์ ห รือการคຌนคิดพืไอ฿หຌ กิด
ความรูຌ฿หม รักษาละพัฒนาภูมิปัญญาทຌองถิไนละ
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ภูมิปัญญาเทย รวมทัๅง฿หຌความคุຌมครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา (รัฐธรรมนูญหง ราชอาณาจักรเทย
พุทธศักราช 2550,2550 : 46) การมีสวนรวมของ
ประชาชน หมายถึงการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
ทุ ก ภาคส ว นร ว มมื อ กั น ฿นการตั ด สิ น ฿จกຌ เ ข
ปัญหาตางโดຌวยตนอง รวมคิด รวมการดานินการ
พืไ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ผูຌ  ขຌ า ร ว มทุ ก คนจะเดຌ รั บ
ประยชน์ สมอหนຌ ากั น สอดคลຌ องกั บผนพั ฒ นา
ศรษฐกิ จ ละสั ง คมห ง ชาติ ฉบั บ ทีไ 1 1 พ.ศ.
2555-255้
ปั จ จุ บั น นีๅ ม นุ ษ ย์  ราก าลั ง ผชิ ญ ปั ญ หา
สลั บซั บซຌ อนต างโรอบดຌ าน ทัๅ งปั ญหาดຌ านสั งคม
ปัญหาดຌานศรษฐกิจ ปัญหาดຌานสุขภาพ ละปัญหา
ดຌานสิไงวดลຌอม ป็นตຌน เมมีองค์กร฿ด หรือสังคม฿ด
มีขีดความสามารถทีไ จะกຌปัญหาสั งคมเดຌ ดยล าพั ง
การกຌปัญหาทีไซับซຌอนหล านีๅตຌองอาศัยความ
รวมมือองค์ประกอบทางสังคมทีไจะตຌองรวมมือ
กันคิดหาวิธีการ฿หมโ ละจะตຌองมีความมุงมัไน
นาความคิดหลานัๅนมาปฏิบัติ฿ชຌกຌปัญหา฿หຌกับ
สังคมทีไมีความสลับซับซຌอนนัๅน อยูทีไการสรຌาง
นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ฿หຌกิดขึๅนอยาง
พียงพอ (ประวศ วะสี, 25ไ5 : 2-3)
อดี ต พืๅ น ทีไ ลุ ม นๅ าปากพนั ง ป็ น หล ง
ปลู กขຌ าวทีไ ส าคั ญของจังหวัดนครศรี ธ รรมราช
เดຌก บริวณอาภอปากพนังละอาภอหัวเทร ดังทีไ
ปรากฏ฿น฿บบอกของพระยาสุขุมนัยวินิต ขຌาหลวง
ทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช มืไอ พ.ศ.2ไไ1
ความตอนหนึไงวา ขຌาวปลือกขຌาวสาร฿นขวงอาภอ
ขาพังเกร(อาภอหัวเทรปัจจุบัน) ละบีๅยชัด
(ชืไอดิมของอาภอปากพนัง) มีมาก ซึไ งราษฎรพามา
จาหนา ยทีไป ากนๅ าพนั ง ลงรือ เปมื องสิ งคปร์
มื องขกบຌ าง กรุ งทพฯบຌ าง ดั งมี จ านวนดั งนีๅ
ขຌาวปลือก 1,้็0 กวียน งินทุน ่่,ๆ50 บาท
ขຌาวสาร ๆ,20ๆ กวียน งินทุน ไ้ๆ,ไ่0 บาท
รวมขຌ า วปลื อ กขຌ า วสารทีไ เ ดຌ อ อกจากมื อ ง

นครศรี ธ รรมราช ่,1็ๆ กวี ย น รวมงิ น ทุ น
คຌาขຌาว 5่5,1ใ0 บาท (กรมศิลปากร, 2520 : 170171) จากขຌอความดังกลาวทา฿หຌทราบวาอาภอปาก
พนังป็นหลงปลูกขຌาวทีไป็นอู่ข้าวิอู่นๅา หงหนึไง
ของภาค฿ตຌ ทีไ ส ามารถผลิ ต ขຌ า วส ง ออกเปขาย
ต างประทศจนมี ฐานะศรษฐกิ จทีไ รุ ง  รื อ ง
ดังหลั กฐาน รงสีเ ฟิจานวนมาก฿นพืๅนทีไทีไยั ง
หลื ออยู฿หຌ หใ นถึง ปัจ จุบัน นีๅ นอกจากนัๅน ยัง มี
ทารือส าภาจากมือ งจีนละหั ว มืองมาลายู
บรรทุกสินคຌาขຌามาคຌาขายตลอดปี
ปั จ จุ บั น ข ตพืๅ นทีไ ลุ มนๅ าป าก พนั ง
ครอบคลุมพืๅนทีไ฿นขตอาภอปากพนัง อาภอชียร฿หญ
อาภอหั วเทร อาภอชะอวด อาภอลานสกา อาภอ
รอนพิบูลย์ อาภอจุฬาภรณ์ อาภอฉลิมพระกียรติ
อาภอพระพรหม อาภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาภอระนด จังหวัดสงขลา อาภอควนขนุนละ
อ าภอป่ าพะยอม จั งหวั ดพั ทลุ ง มี นืๅ อทีไ รวมกั น
ประมาณ 1.้ ลຌานเร (สานักงานคณะกรรมการ
พิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจาก
พระราชดาริ , 25ไ่ : 15-18) พืๅนทีไส วน฿หญ กว า
5 สนเร฿ชຌทานาดยประชากรสวน฿หญมีอาชีพ
ทานา รองลงมามีอาชีพปลูกเมຌผล ยางพารา ทาประมง
พาะลีๅยงกุຌง นอกจากนัๅนประกอบอาชีพอืไนละรวมถึง
อาชีพรั บจຌ างทัไ วเป การตัๅงถิไ นฐานของประชาชน฿น
พืๅ น ทีไ นีๅ ตัๅ ง ต อ ดี ต ทีไ ผ า นมามืไ อ ล ว งลยวลา
มาจนถึ งปั จจุ บั นขตพืๅ นทีไ ลุ มนๅ าปากพนั ง
ทรัพยากรธรรมชาติตางโถูกทาลายลง ละถูกนามา฿ชຌ
อยางฟุ่มฟือยเมถนอมรักษา ป็นหตุ฿หຌพืๅนทีไลุมนๅา
ปากพนังปัจจุบันขาดความอุดมสมบูรณ์อยาง฿น
อดีตตัๅงตทศวรรษทีไ 2510 ป็นตຌนมา (กรมชล ประทาน
, 25ไ่ : 1ไใ). สงผล฿หຌคุณภาพชีวิตความป็นอยูของ
ราษฎร฿นพืๅนทีไมีความยากลาบาก ฐานะทางศรษฐกิจ
ตกตไา กระทัไงความทราบถึงพระนตรพระกรรณ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว พระองค์ทรงมีพระราช
ปณิธานอันนวน฿นอันทีไจะบาบัดทุกข์บารุงสุข

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2559 | Vol2,No.2 May- August 2016: ISSN 2465-3578
50

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

กพสกนิกร ดังกระสดารัสทีไวา “ทกข์ของประชาชน
นัๅนรอเม่เด้ ดຌวยหตุนีๅพระองค์ทานเดຌกาหนด฿หຌ
ขตพืๅนทีไลุมนๅาปากพนังป็นขตพืๅนทีไพัฒนาตาม
ครงการพั ฒ นาอั น นืไ อ งมาจากพระราชด าริ
พืไอมุงหวัง฿หຌราษฎร฿นขตพืๅนทีไนีๅเดຌมีคุณภาพ
ชีวิตความป็นอยูทีไดีขึๅนกวาดิม ตามสภาพการ
อยู อ าศั ย ของราษฎร฿นขตพืๅ น ทีไ นีๅเ ดຌ มี ก ารอยู
อาศั ย ของราษฎรป็ น วลาชຌ า นานมาลຌ ว
ละการจั บ กลุ ม อาศั ย กั น ป็ น กลุ ม โตามต
จุ ด มุ ง หมายละผลประยชน์ ข องกลุ ม ทีไ
หมือนกั นหรือประยชน์รว มกันจนกลายป็น
สังคมกลุมตางโ มากมายหลายกลุมดยตละกลุมนัๅน
เดຌมีนวัตกรรมป็นของตนองพืไอปรับปรุงกຌเข
สังคมของตละพืๅนทีไจะเดຌนาสนอ฿นงานวิจัย
ฉบับนีๅตอเป
กระบวนการนวัตกรรมสังคม (Social Innovation
Process) ป็นการนาอากระบวน การสรຌาง การบูรณาการ
ละการขยายตัวของนวัตกรรมสังคมมารวมขຌา
ดຌวยกัน การศึกษากีไยวกับนวัตกรรมสังคมสวน
฿หญ มั ก กีไ ย วขຌ อ งกั บ การพร ก ระจายของ
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ซึไงนຌนศึกษาทีไ
จะรับนวัตกรรม ดยอาศัยทฤษฎีการพรกระจายของ
นวัตกรรม ของ Everett M. Rogers ป็นสดมภ์หลัก
สวนการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการสรຌางนวัตกรรม
(Creation of Innovation) นัๅนมีอยูนຌอยมาก
นวั ต กรรมสั ง คมป็ น สิไ ง ทีไ มี คุ ณ ค า ต อ สั ง คม
ผูຌวิจัยป็นผูຌทีไมีถิไนกิด฿นพืๅนทีไนีๅ มีความสน฿จวาจะทา
อยางเร฿หຌนวัตกรรมสังคมกิด ขึๅน฿หຌมากกวานีๅ
พราะจะท า฿หຌ คุณ ภาพชีวิ ตของประชาชน฿น
สังคมเดຌยกระดับความป็นอยูทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ
สั งคม ละวั ฒนธรรม฿นสั งคม฿หຌ ดี ขึๅ นกว าดิ ม
ดยการพร ห ลายความรูຌ นีๅ สู สั ง คมตามนว
กระบวนการนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation
Process) พืไ อ ฿หຌ น วั ต กรรมสั ง คมเดຌ  พร ห ลาย
กระจายสูสังคมตางโ ละยังมีความคาดหวัง฿หຌสังคม

นัๅนโจะเดຌสรຌางนวัตกรรมสังคมป็นการปลีไยน
วิถีชีวิตของคน฿นชุมชน฿หຌเดຌรับคุณภาพชีวิตทีไมี
ความป็นอยูทีไดีขึๅน ดยฉพาะฐานะทางศรษฐกิจ฿หຌดี
ขึๅนกวาดิมพรຌอมโกันทัๅงสังคมรวมถึงการบริหาร
จัดการนวัตกรรมสังคม฿นสังคมตนอง พืไอจะเดຌ
นาสั งคมสู ความจริญรุงรือง ป็นการพิไมคุณภาพ
ชีวิต฿หຌกับตนอง สังคม ละประทศชาติอยางทຌจริง
วัตถประสงค์การวจัย
1. พืไ อศึ กษากระบวนการละพลวั ต
นวัตกรรมสังคมทีไริริไมดยชุมชนทຌองถิไน
2. พืไอศึกษางืไอนเขการบูรณาการละ
การสรຌางนวัตกรรมสังคมอยางป็นระบบ
ใ. พืไอศึกษากรอบนวคิดทีไ฿ชຌทาความ
ขຌา฿จนวัตกรรมสังคม
กรอบนวคด฿นการทาการวจัย
ผูຌวิจัยกาหนดกรอบทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย พืไอป็น
นวทาง฿นการดานินการวิจัยดย฿ชຌกรอบ ดังนีๅ
1) มิ เดຌป็ นขຌ อจากั ดต ทาหนຌ าทีไป็ นขอบขตของ
การศึกษาครัๅงนีๅ ทัๅงนีๅพืไอมิ฿หຌการวิจัยกิดภาวะ
กระจัดกระจายฟุ้งฟ้อ 2) มิ฿ชป็นสิไงสมบูรณ์฿น
ตัวอง กรอบนวคิดป็นขຌอมูลชิงประจักษ์จาก
พืๅนทีไทีไผูຌวิจัยเปศึกษา พืไอนามาตอติมปรับปลีไยน
หรื อ ตั ดองค์ ประกอบทีไ พ บวา เม กีไ ย วขຌอ งของ
ขຌอมูลทีไรวบรวมเดຌ พราะยังเมมีทฤษฎี฿ดทีไ อธิบาย
การกิดนวัตกรรมสังคมป็นการฉพาะ
ผูຌวิจัยพัฒนากรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
ถึงนวัตกรรมสังคมอันนืไองมาจากพระราชดาริ
฿นขตพืๅนทีไลุมนๅาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพิไมความขຌา฿จกระบวนการ
นวัตกรรมสังคม฿หຌมากขึๅน กรอบนวคิดนีๅประกอบดຌวย
องค์ประกอบหลักโ ่ องค์ประกอบ เดຌก 1) นวัตกรรม
ทางสังคม 2) การมีส วนรวมของประชาชน ใ) ชุมชน
ไ)การบริหารจัดการ 5) อันนืไองมาจากพระราชดาริ
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ๆ) ภาวะผูຌนา ็) กลุมองค์กรเม฿ชรัฐ : NGO 8) การ
ประสานงาน องค์ประกอบส าคัญทัๅง ่ องค์ประกอบ
มี ค วามชืไ อ มยงกั น ต อ กระบวนการสรຌ า ง
นวัตกรรมสังคม
วธีการวจัย
การศึ กษารืไ อง นวั ตกรรมสั งคม
อั นนืไ องมาจากพระราชด าริ ฿ นขตพืๅ น ทีไ ลุ ม นๅ า
ปากพนัง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ผูຌ วิ จัยสนอ
วิ ธี ก ารด านิ น การวิ จั ย ของงานวิ จั ย ทีไ ฿ ชຌ ฿ น
การศึ ก ษารืไ อ งนีๅ  ดยมี วิ ธี ด านิ น การวิ จั ย ทีไ
ครอบคลุ มนืๅอหา฿นการศึกษากีไย วกับรืไองนีๅ
ดยบงหัวขຌอการศึกษาทีไสาคัญโของการศึกษา
เดຌดังนีๅ 1) นวทางการวิจัย 2) หนวยการวิคราะห์/
ระดับการวิคราะห์/หนวยการสังกต ใ) การออกบบ
การวิจัย ไ) นวทางการกใบรวบรวมขຌอมูล 5) นว
ทางการวิคราะห์ขຌอมูล ๆ) ผนการดานินงาน
สรปผลการวจัย
กระบวนการนวัตกรรมสังคม คือการกระทา
ของมนุษย์฿นการสรຌาง การบูรณาการ ละการขยายผล
นวั ตกรรมสั งคม ดยประกอบดຌ วยช วงวลาส าคั ญ
ใ ชวง เดຌก
1.ชวงสรຌาง ริไมตัๅงต การรับความคิดดีโ
ความรูຌ฿หมโขຌามา฿นชุมชน
2.ช วงบู รณาการริไ มตัๅ งต การ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติ ละการประมินผล
ใ.ชวงขยายผล ริไ มตัๅงต มี คน฿นชุมชน
พิไมการทาอาชีพนีๅมากขึๅน พรຌอมทีไจะ฿หຌบุคคล
ตางทຌองถิไนมาดูการปฏิบัติ฿หຌหในชิงประจักษ์
ตัวสดงหลัก฿นกระบวนการนวัตกรรม
สังคม คือทีมงาน ละชุมชน ทีมงาน เดຌกส มาชิก
ของกลุ ม อาชี พ ทีไ มี ก ารประกอบอาชี พ ต ล ะ
ทຌองถิไนทีไนวัตกรรมสังคมตางโ ตัๅงอยู ทัๅงนีๅนวัตกรรม
นัๅนโ ตຌองอาศัยชุมชน฿นพืๅนทีไ฿หຌการสนับสนุนละ

สงสริมอาชีพตลอดจนการดานินกิจการอาชีพ
ชิงนวัตกรรมตางโ ชุมชนนัๅนมีสวนประกอบทีไสาคัญ
ทีไสุ ด คือคน฿นสั งคมซึไงป็นตั วหลั กของนวัตกรรม
สั งคม นวั ตกรรมสั งคมจะมี นวนຌ มการพั ฒนา฿น
ลักษณะ฿ด สวนประกอบสาคัญอยูทีไคน฿นชุมชนทีไมี
บทบาทสาคัญตอกระบวนการนวัตกรรมสังคม
นอกจากนีๅ ฿นชุ มชนยังมี สิไ งประกอบอืไนโของต ล ะ
ชุมชน ชน สถานศึกษา วัด/สานักสงฆ์ รงพยาบาล
ส งสริ มสุ ขภาพต าบล องค์ กรปกครองส วนทຌ องถิไ น
กลุมองค์กรอกชน กลุมพลังตางโ฿นพืๅนทีไทีไมี ผลตอ
กระบวนการนวัตกรรมสังคมทัๅงสิๅน
งืไ อนเขการบู รณาการของนวั ตกรรมสั งคม
จากการศึกษา฿นพืๅนทีไ ผูຌวิจัยพบงืไอนเข ทีไสาคัญของ
นวัตกรรมสังคม ไ ลักษณะ ประกอบดຌวย 1) อาชีพนัๅนโ
มีความหมาะสมกับพืๅนทีไพียง฿ด มีการพิไมรายเดຌ฿หຌ
ครอบครั ว ป็ น ทีไ พ อ฿จของผูຌ ป ระกอบอาชี พ
หรือเม 2) การมี ผูຌ นาชุ มชนทีไหมาะสมทีไจะพัฒ นา
อาชี พ ของคน฿นชุ ม ชน฿หຌ  จริ ญ ภายภาคหนຌ า
ใ) การร วมมื อของคน฿นชุ มชนมี มากนຌ อยพี ย ง฿ด
ไ) นวั ตกรรมนัๅ นโ ตรงตามความตຌองการของคน฿น
ชุมชนมากนຌอยพียง฿ด
การอภปรายผลิิ
นวัตกรรมสังคมป็นรืไองของการปลีไยนปลง
เปสูวิถีทาง฿หมโ ป็นพฤติกรรมทีไมีการปลีไยนปลง
เปจากดิ มของสมาชิกส ว น฿หญ฿นชุม ชนหรื อ
สั งคมต อรืไ อง฿ดรืไ องหนึไ ง อั นป็ นผลสื บนืไ องจาก
ความชืไอ คานิยม หรือการเดຌดู฿หຌประจักษ์ดຌวยตนอง
ผูຌวิจัยจะนาการปลีไยนปลงของกรณีศึกษาต
ละกรณี  พืไ อ ฿หຌ  หใ น ถึ ง ปรากฏการณ์ ทีไ  กิ ด ขึๅ น
กีไยวกับการปลีไยนปลงของชุมชนทีไป็นองค์
รวมตละกรณีศึกษา ดังรายละอียดตอเปนีๅ
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1. กรณีนวัตกรรมสังคมการผลตนๅาตาล
จากต้นจากชมชนบ้านขนาบนาก
นวัตกรรมสังคมการผลิตนๅาตาลจากตຌน
จากชุมชนบຌ านขนาบนาก อาภอปากพนัง จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ป็นปรากฏการณ์ของชุมชน฿น
การปรับปลีไยนอาชีพมาทาอาชีพการผลิตนๅาตาล
จาก จากตຌนจาก มีจานวนพิไมมากขึๅนตามลาดับิป็น
การน าภู มิ ปั ญ ญาทຌ อ งถิไ น ดัๅ ง ดิ ม ฿นชุ ม ชนมา
ประยุกต์฿ชຌทัๅงรูปบบ วิธีการ฿หมโ จนกลายป็ น
อาชีพทีไทารายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบอาชีพมากจน
ป็นหตุ฿หຌฐานะทางศรษฐกิจ ของครอบครัวมี
สภาพดี ขึๅ น กว า ดิ ม ป็ น หตุ ฿ หຌ ค น฿นชุ ม ชน
ปลีไยนมาประกอบอาชีพนีๅมากขึๅนอยางรวดรใว
จนพัฒนาป็นอาชีพ฿นวิถีชีวิตของคนทຌองถิไนนีๅ
จากปรากฏการณ์ ทีไ  กิ ด ขึๅ น ฿น
ชุมชนขนาบนากมองหในเดຌชัด฿นพืๅนทีไป็นนากุຌงรຌาง
เดຌปลีไ ยนป็นปลงปลู กตຌนจากพิไมขึๅนจานวนมาก
ละคนทีไมีปลงตຌนจากอยูลຌวกใเดຌทาอาชีพการ
ผลิ ตนๅ าตาลจากตຌ นจากพิไ มขึๅ นอย า งรวดรใ ว
การคมนาคม฿นชุ ม ชนเดຌ รั บ การพั ฒ นาจาก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละหนวยงานอืไนมา
พัฒนา ปรับปรุง ฿หຌการดินทางติดตอพืไอขนสงผลผลิต
ออกสูตลาดสะดวกยิไงขึๅน สภาพความป็นอยูกีไยวกับ
บຌานทีไอยูอาศัย มีการกอสรຌางมากขึๅน฿นชุมชน
ละป็นบบกอสรຌางทีไทันสมัย สิไงหลานีๅป็นตัวชีๅวัด
ถึ ง การปลีไ ย นปลงทีไ  กิ ด ฿นชุ ม ชนนืไ อ งจาก
สภาพศรษฐกิจทีไเดຌรับจากการประกอบอาชีพ
การผลิตนๅาตาลจาก จากตຌนจากนัๅนอง สภาพกลุมคน
฿นชุมชนตล ะครอบครัว มีความตืไนตัว ฿นรืไ อง
การประกอบอาชีพพียงอยางดียว พราะกระบวนการ
ผลิ ตนๅ าตาลจากตຌ องท าอย างต อนืไ องของต ละวั น
จึงป็นหตุ฿หຌคน฿นสังคมเมมีวลาวางเปทาอยาง
อืไน สรุปวาคน฿นชุมชนมีความขยันทามาหากินกันทัๅง
ชุมชนป็นหตุ฿หຌภาพรวมของชุมชนมีการพัฒนา

กว าดิ มอย างหใ นเดຌ ชั ดกใ พราะนวั ตกรรมสั งคม
มาปลีไยนสังคมนัไนอง
โ.กรณี นวั ตกรรมสั งคมการท า
ขนมลาิชมชนบ้านหอยราก
สภาพดิมของชุมชนบຌานหอยราก
฿นวลากลางวัน ชุมชนจะงียบเมคอยมีผูຌคนอาศัย฿น
หมูบຌานกในืไองจากคน฿นชุมชนตຌองออกเปทาหา
หากินนอกบຌาน ป็ นการประกอบอาชี พการประมง
พืๅนบຌาน฿นมนๅาปากพนัง หรือบางกลุมกใเปทาประมง
฿นอาวปากพนัง (ทะลอาวเทย) ซึไงป็นการทาประมง
บบเปตอนชຌา กลับมา฿นตอนยใน หรือบางกลุมกใเป
หาเมຌฟืน฿นป่ากงกางมาพืไอขายทัไวเปตปัจจุบันคน
฿นชุมชนเดຌปรับปลีไยนอาชีพการทาขนมลากัน
อาชี พการท าขนมลาเดຌ พร กระจาย อย างรวดรใ ว
ขณะนีๅมีคน฿นชุมชนประกอบอาชีพการทาขนม
ลากันทัๅงชุมชนป็นปรากฏการณ์ครัๅงทีไ฿หญมาก
ตัๅงตมีการตัๅงชุมชนพราะอาชีพนีๅสามารถทาเดຌ
ตลอดทัๅงปีปรากฏการณ์฿นสังคมสิไงนีๅป็นพราะ
กิดนวัตกรรมสังคมการประกอบอาชีพทีไพิไมรายเดຌ
฿หຌกครอบครัว ฿หຌกคน฿นชุมชน จากจุดลใกโ
ของการประกอบอาชีพ฿นทศกาลวันสารทดือน
10 ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นวัตกรรมนีๅกใ
เดຌพรกระจายเปอยางรวดรใว
สภาพชุมชน฿นปัจจุบันทีไมองหใน
จากภายนอกมีบຌานรือนทีไมีการกอสรຌางขึๅนมา
฿หม ป็นรูปบบทีไทันสมัยละทุกโครอบครัว
จะมีรถยนต์ส วนบุคคล 1-2 คันของทุกโครอบครัว
มีรถจากตางชุมชนมารับซืๅอขนมลาตลอดทัๅงวัน
การท าขนมลาป็ น ขนมทีไ ฿ ชຌ ป ระกอบ฿นการ
ทาบุญ฿นจานวนขนม 5 ชนิด ทีไ฿ชຌ฿นพิธีขนมลา
จึงป็นขนมชิงวัฒนธรรม
นวัตกรรมการทาขนมลา ชุมชนบຌา น
หอยรากนั บว าป็ นนวั ตกรรมสั งคมอย างหนึไ ง
ทีไทา฿หຌชุมชนกิดการปลีไยนปลงอยางรวดรใว
ละสิไงส าคัญหนือสิไงอืไน฿ดทัๅงหมดป็นพราะ
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อาชีพนีๅเดຌสรຌางความรไารวยกผูຌประกอบอาชีพ
อยางทຌจริง ละผลผลิตจัดอยู฿นการสืบสานมรดก
ชิงวัฒนธรรมของทຌองถิไนภาค฿ตຌ
ใ.กรณี น วั ตกรรมสั งคมผล ตภั ณ ฑ์
หัตถกรรมจากต้นกระจูด
บริบทดัๅงดิมของชุมชนบຌานครใง
อาภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพพืๅนทีไ
สวน฿หญป็นป่าพรุมีนๅาทวมขังอยูตลอดทัๅงปี ละมี
พืๅนทีไสูงจานวนนຌอยทีไ฿ชຌป็นทีไตัๅงบຌานรือนทีไ อยู
อาศั ยกระจั ดกระจายคน฿นชุ มชน รี ยกพืๅ นทีไ สู งว า
ควน ตามสภาพดัๅงดิมของชุมชนหงนีๅป็นหล ง
กิดของรคทຌาชຌ าง อาชีพทัไวโเป เดຌ ก การท านา
การทาสวน ป็นตຌน มืไอมีวลาวางจากการประกอบ
อาชีพตละวัน มบຌานจะนาตຌนกระจูดมาจากป่าพรุ
฿นหมูบຌานพืไอนามาจักสานป็นสืไอสาหรับ฿ชຌปู
นอน หรือ฿ชຌรับขกของตละบຌาน ละนอกจากนัๅนกใ
฿ชຌ ก ระจู ด จั ก สานป็ น ภาชนะส าหรั บ ฿ส  กลื อ
ละกะปຂ พืไ อส งขาย฿หຌ กมคຌาตางถิไนทีไมารับชืๅ อ
การกระทาดังกล าวป็นการ฿ชຌ วลาวาง฿หຌ ป็ น
ประยชน์  ละมี จ านวนคนทีไ ประกอบอาชี พ นีๅ
จานวนนຌอยมาก
ปั จจุ บั นชุ มชนบຌ านครใ งเดຌ น าภู มิ
ปั ญญาทຌ อ งถิไ น กีไ ย วกั บ การจั ก สานกระจู ด
มาผลิตป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากตຌนกระจูด
ลຌ ว มี ก ารบริ ห ารจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฿ หม  ป็ น
ลั กษณะรู ปบบทีไเ ดຌรับ การพัฒ นา฿หຌ ตรงตาม
ความตຌองการของคนทัไวเปทีไตຌองการซืๅอหามา฿ชຌ
฿นครัวรือน หรือ฿ชຌป็นของทีไระลึก หรือ฿ชຌป็นของฝาก
ป็นตຌ น จนป็ นทีไยอมรับ฿นคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์
จนมีการพรกระจายนวัตกรรมนีๅเปทัไวทัๅงชุมชน
ละคนนอกชุมชนกใเดຌมาศึกษาดูงานพืไอนาเป฿ชຌ฿น
ชุ มชนตนอง การตลาดมี ทัๅ ง฿นประทศละตลาด
ตางประทศ ป็นการปรั บปลีไ ยนวิ ถีชีวิ ตของคน฿น
ชุมชน฿หຌ มีความป็นอยู ทีไดีกวาดิมพราะมี ร ายเดຌ

พิไมขึๅน฿นครัวรือนกใพราะการประกอบอาชีพ
นัไนอง
ข้อสนอนะ
ขຌ อสนอนะส าหรั บการวิ จั ยครัๅ งนีๅ ผูຌ วิ จั ยน า
ขຌอมูลจากการวิจัยมาป็นขຌอสนอนะสาหรับ
การวิจัยครัๅงนีๅ ดังตอเปนีๅ
แ.ิการปิดพืๅนที่ละอกาสทางสังคม฿น
ชมชน฿ห้กว้าง
การปຂดพืๅนทีไละอกาส฿หຌ กวຌาง
ทาเดຌ฿นลักษณะดังนีๅ คือ
1.1 พืไ อ฿หຌ สมาชิ กก าหนดประดใ น
ปัญหาของชุมชนเดຌอยางชัดจนละทันทว งที
ขอสนอนะ฿หຌ ช าวบຌ า นทุ ก คน฿นชุ ม ชนป็ น
ผูຌ ติ ด ตามปั ญ หา฿นชุ ม ชนละผูຌ น า฿นชุ ม ชน
หมัไนดินทางมาพบปะชาวบຌาน พืไอรับฟังปัญหา
อยางสมไาสมอ
1.2 พืไ อ฿หຌ ชาวบຌ านมี อกาสเดຌ รูຌ ถึ ง
นวคิ ด฿หม โจึ งสนอนะ฿หຌ องค์ การทีไ มี
ความกีไย วขຌองจั ด฿หຌ มี การลกปลีไ ย นความรูຌ
ระหวางชุมชนตามความสน฿จของชุมชนอง
1.ใ การจั ดตัๅ งกลุ มวิ จั ยละพั ฒนา
ทຌ องถิไ น฿นชุ มชน พืไ อ฿หຌ กิ ดความต อนืไ อง฿นการ
ดานินการกระบวนการนวัตกรรมสังคม ดยนຌนการ
สรຌางความรูຌ฿หมโผานการปฏิบัติจริง ดยตละชุมชน
ป็ นผูຌ ก าหนดรู ปบบ ครงสรຌ าง ละลั กษณะการ
ดานินการของตละชุมชน
โ.ิกระทา฿ห้กระบวนการนวัตกรรมสังคม
ป็นกระบวนการรียนรู้฿นชมชน
ผูຌวิจัยสนอขຌอสนอนะ ดังนีๅ
2.1 สนั บสนุ น ติ ดตาม ประมิ นผล
ครงการอยางสมไาสมอพืไอดูความปลีไยนปลง
2.2 มืไอกิดสิไง฿หมโขึๅน฿นชุมชนตຌอง
฿หຌชุมชนดานินการทุกวิถีทาง฿นการมีสวนรวม
฿นกิจกรรมนัๅนโอยางตอนืไอง
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ใ.ิ฿ห้ชมชนป็นศูนย์กลาง฿นกระบวนการ
นวัตกรรมสังคม
จึงขอสนอนะวา
ใ.1การ฿หຌ คณะกรรมการชุ มชนป็ น
ผูຌดานินการ
ใ.2 ฿หຌมีการกอตัๅงกลุมวิจัยขึๅน฿นชุมชน
ใ.ใ ฿หຌ ชุมชนด านินการอยางเมป็ น
ทางการก อ นพืไ อ พบปะกีไ ย วกั บ การ฿หຌ ค วามรูຌ
฿นชุมชน
ใ.ไ รวบรวมหลั กฐานขຌ อมู ลต างโ฿น
ชุมชนอยางมีระบบดยนຌนขຌอมูลกีไยวกับประวัติ
ความป็ นมาภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ น ปั ญหา หรื อส วนทีไ
ตຌองการพัฒนา ป็นตຌน
ไ.ิการทา฿ห้นวัตกรรมสังคมป็นวัฒนธรรม
ของสังคม
พืไ อ฿หຌ รืไองนีๅ กิ ดขึๅ น฿นชุ มชน฿นทาง
ปฏิบัติจึงสนอนะวา
ไ.1 ฿หຌครอบครัวสนับสนุนลูกหลาน
ขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรมปฏิบัตินัๅนโทีไกิดขึๅน
฿นชุมชนอยางสมไาสมอ
ไ.2 ฿หຌสถานศึกษา฿นชุมชนนาอาการ
ปฏิบัติกิจกรรมทีไดีโ ทรกขຌาเป฿นหลักสูตรทຌองถิไน
฿นการรียนการสอนของสถานศึกษานัๅนโ
ไ.ใ ฿หຌชุมชนจัดวทีลกปลีไยนความ
คิดหในขึๅน฿นชุมชน
ไ.ไ ฿หຌชุมชนจัดกิจกรรมกีไยวกับผลงาน
ทีไ  กิ ด ขึๅ น ฿นชุ ม ชน฿นรู ป บบของนิ ท รรศการ
ละมองรางวัลกผูຌปฏิบัติดีดนประจาปี
ข้อสนอนะสาหรับการวจัยครัๅงต่อเป
การวิจัยรืไองนีๅออกบบขึๅนพืไอ฿หຌสามารถนา
คาตอบของคาถามการวิจัยทีไกาหนดเวຌนับเดຌวา
ท าเดຌ ส ารใ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ผ ลการศึ ก ษาทีไ
สามารถ฿ชຌป็นพืๅนฐาน(Foundation) ส าหรั บ
การวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌกีไยวกับนวัตกรรม

สั ง คม฿หຌ  พิไ ม ขึๅ น เดຌ อี ก ดยอาจด านิ น การ฿น
หัวขຌอตอเปนีๅ
แ.ิด้านการศึกษา
การศึ ก ษามุ ง ศึ ก ษาครงการ฿น
ชุมชนของทຌองถิไนป็นกรณีตัวอยางของนวัตกรรม
สั งคม฿นการวิ จั ย ครัๅ ง ต อ เป อาจปลีไ ย นรืไ อ ง
ทีไจะทาการศึกษาวิจัน฿นรืไองอืไนโ ชน ศึกษาฉพาะ
การดานินนยบายสาธารณะของรัฐทีไป็นนวัตกรรม
สังคม นอกจากนีๅยังสามารถนาครงการกรณีศึกษา
อืไนโทีไป็นประยชน์฿นอนาคตมาศึกษาปรียบทียบ
ถึงดຌานลบของนวัตกรรมสังคมกใเดຌ
โ.ิด้านนวการศึกษา
การวิจัยครัๅงนีๅมิเดຌมุงอธิบายกลเก
การกิดขึๅนของการบูรณาการนวัตกรรมสั งคม
พราะผูຌวิจัยมีฐานคติวากลเกดังกลาวยาก฿นการศึกษา
ภาย฿ตຌ ขຌ อ จ ากั ด ของวลาละทรั พ ยากรทีไ ฿ ชຌ
ถຌ า หากตຌ อ งการรูຌ ก ลเกความสั ม พั น ธ์ ร ะหว า ง
งืไ อนเขกั บผลลั พธ์ ตຌ องออกบบการวิ จั ยบบ฿หม
ผลของการศึ ก ษาครัๅ ง นีๅ มี ขຌ อ จ ากั ด ท า นีๅ ต าม
วิ ธี การวิ จั ยขຌ อสรุ ปการวิ จั ยครัๅ งนีๅ อาจน าเปป็ น
สมมติ ฐ านของการวิ จั ย ชิ ง ปริ ม าณพืไ อ หา
ความสัมพันธ์ชิงสถิติของตละงืไอนเขทีไมีผลตอ
การบูรณาการนวัตกรรมสังคมตอเป
ใ.ิด้านนวทางการวคราะห์
ขຌอสรุปจากการศึกษาป็น เปตาม
มุมมองของผูຌศึกษาทานัๅน ปรากฏการณ์ตางโสามารถ
มองเดຌหลายมุมมองทา฿หຌความหมายของปรากฏการณ์
ตกตางกันออกเป ดังนัๅนการวิจัยครัๅงตอเป อาจกระทา
฿นลักษณะดียวกันตปลีไยนทฤษฎีการวิคราะห์
ขຌอมูล อาจทา฿หຌผลการวิจัยทีไเดຌมาซึไงป็นมุมมอง฿หม
฿นรืไองดียวกัน
การวิ คราะห์ นวั ตกรรมสั งคมชิ ง
คุณภาพ อาจทา฿หຌนาชืไอถือมากยิไงขึๅน หากสามารถ
พิไมงืไอนเขของนวัตกรรมสังคมมากกวานีๅ หรือหาก
กรณี ศึ กษา฿หຌ มากขึๅ นกว าดิ ม พืไ อจะเดຌ วิ คราะห์
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หในลักษณะการปรผันของการบูรณาการนวัตกรรม
สังคมอันกิดหลากหลายสาหตุ
ไ.ิด้านการลือกกรณีศึกษา
การวิจัยรืไองนีๅผูຌวิจัยลือกกรณีศึกษา
฿นครงการทีไป็นลักษณะดียวกัน คือป็นนวัตกรรม
สั ง คมกีไ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ของชุ ม ชน
ดยมีนวตัวอยางจากภูมิปัญญาทຌองถิไนของต

ละพืๅ น ทีไ ทีไ ส ามารถป็ น บบอยา ง฿หຌ กั บ ชุ ม ชน
อืไนโ เดຌป็นอยางดี หากมีการศึกษาวิจัยขอสนอนะ
฿หຌ  ลื อ กกรณี ศึ ก ษาทีไ มี ค วามตกต า งกั น ฿หຌ
มองหในดนชัด พืไอเดຌนาขຌอมูลมาปรียบทียบ
ความปลีไยนปลงของกรณี ศึกษาทีไตกตางกัน
ผลการศึกษาจะเดຌมีความตกตางกันป็นมุมมองอีก
มุมมองหนึไงทีไขึๅนอยูกับกรณีศึกษา
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ยทธศาสตร์การบรหารจัดการการท่องที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกาพงพชร
The Strategies for Sustainable Tourism Administration of
Kamphaeng Phet Province
พงษ์ศักด์ิิิพชรสถตย์

1

บทคัดย่อ

การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษานยบายการทองทีไยวของจังหวัดกาพงพชร 2) ศึกษาปัจจัยทีไมี
ผลตอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร ละ ใ) สนอยุทธศาสตร์
ทีไหมาะสม฿นการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร การวิจัยนีๅป็นบบผสานวิธี
ทัๅงชิงคุณภาพละชิงปริมาณ การวิจัยชิงคุณภาพดานินการดยการวิจัยอกสารละการสัมภาษณ์ชิงลึก ดยผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลสาคัญ จานวน 20 คน จากนักบริหารระดับสูงภาครัฐ ่ คน ผูຌประกอบการการทองทีไยวจังหวัดกาพงพชร
5 คน ภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน 5 คน ละนักวิชาการ 2 คน ลือกมาบบจาะจง วิคราะห์ขຌอมูลดยการ
อุปมานวิคราะห์ ละการตีความ สวนการวิจัยชิงปริมาณ ดานินการดย฿ชຌกลุมตัวอยาง จานวน ไ00 คน ทีไลือก
จากนักทองทีไ ยว กาหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรทาร ยามาน ลือกดยวิธีสุมบบบังอิญ ครืไองมือวิจัย
ป็นบบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคาทีไมีคาความชืไอมัไน 0.่็5 วิคราะห์ขຌอมูลดยสถิติ คารຌอยละ คาฉลีไย
คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์ถดถอยพหุคูณบบขัๅนตอน ผลการวิจัยิ1) นยบายการทองทีไยวของ
จังหวัดกาพงพชร พบวา ประกอบดຌวยผนพัฒนาการทองทีไยวภาคหนือตอนลาง ผนการทองทีไยวจังหวัด
กาพงพชร ละผนปฏิบัติการประจาปี ตเมมีผนมบทซึไงป็นทิศทางการพัฒนาการทองทีไยว฿นระยะยาว
มุง฿หຌความสาคัญตอการพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืน เดຌก การทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ ละการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม พราะมีจุดดนทีไจังหวัดกาพงพชรป็นมืองมรดกลก กลเกการขับคลืไอนอาศัยความรวมมือของ
เตรภาคี คื อ ภาครั ฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนละองค์ ก รทຌ อ งถิไ น นยบายมี ทิ ศ ทาง ป้ า หมายละ
วัตถุประสงค์ชัดจน ตขาดกลเกการนานยบายเปปฏิบัติทีไหมาะสม 2) ปัจจัยทีไมีผลตอยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร พบวา ประกอบดຌวย นยบายการทองทีไยวละปัจจัย
ดຌานการบริหารจัดการ ดยรวมนยบายการทองทีไยวของจังหวัดกาพงพชรอยู฿นระดับมาก ละรียงลาดับจาก
คาฉลีไยมากทีไสุดเปหานຌอยทีไสุด ดังนีๅ ดຌานวัดผลละประมินเดຌ ดຌานมีวัตถุประสงค์ชัดจน ดຌานมีความตอนืไอง ละ
ดຌานการนาเปปฏิบัติเดຌ ตามลาดับ สวนปัจจัยดຌานการบริหารจัดการ ดยรวมอยู฿นระดั บมาก ละรียงลาดับจาก
คาฉลีไยมากทีไสุดเปหานຌอยทีไสุด ดังนีๅ ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ ปัจจัยการบริหารจัดการภาคอกชน ละ
ปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน ตามลาดับ สาหรับตัวปรนยบายการทองทีไยวของ
จั งหวั ดก าพงพชรประกอบดຌ วย ดຌ านมี วั ตถุ ประสงค์ ทีไ ชั ดจน ดຌ านมี ความต อนืไ อง ดຌ านการน าเปปฏิ บั ติ เดຌ ละ
ดຌานการวัดผลละประมินเดຌ สามารถอธิบายความผันปรของยุทธศาสตร์การพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดกาพงพชร เดຌรຌอยละ 44.10 (R2 = 0.441) ละตัวปรดຌานการบริหารจัดการ ประกอบดຌวย การบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาคอกชน ละการบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไนสามารถ
อธิบายความฝันปรของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร เดຌรຌอยละ
54.10 (R2 = 0.541) 3) ขຌอสนอนะยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿นการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
กาพงพชรดยรียงลาดับตามความสาคัญสูงสุดประกอบดຌวย (1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กร
ทຌองถิไน มี 2 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการมีสวนรวม฿นการจัดการหลงทองทีไยวของชุมชนละยุทธวิธีการสรຌางจิตสานึก
1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวสทิร์น
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รวมปกป้องผลประยชน์หลงทองทีไยว (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคอกชนมี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการ
รวมมือสงสริมการลงทุน ยุทธวิธีการรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอการทองทีไยว ละยุทธวิธีการรวมสรຌางครือขาย
การทองทีไยว (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ มี 4 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยว
ยุทธวิธีการสงสริมการลงทุน ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพืๅนฐานดຌานการบริการทองทีไยว ละยุทธวิธีการสงสริม
การตลาดละประชาสัมพันธ์อยางมีวิสัยทัศน์ ละ (4) ยุทธศาสตร์ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาค
ประชาชนละองค์กรทຌองถิไน มี 3 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยวพืไอสังคม ยุทธวิธีการสงสริม
ละพัฒนาการทองทีไยวพืไอพัฒนาศรษฐกิจ ละยุทธวิธีการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยวบบบูรณาการอยาง
ยัไงยืน
คาสาคัญ: ยุทธศาสตร์ุ การบริหารจัดุ การการทองทีไยว

Abstract
The objectives of this study are to study the tourism policy of Kamphaeng Phet province,
to study the factors affecting the strategies for sustainable tourism administration of Kamphaeng
Phet province, and to propose the appropriate strategies for sustainable tourism administration of
Kamphaeng Phet province. This research is conducted by using mixed methods of qualitative and
quantitative research. The qualitative research is conducted by using documentary reviewed
research and in-depth interviewing 20 key informants composed of 8 top executives of a public
sector, 5 entrepreneurs in tourism of Kamphaeng Phet province, 5 people sector and local
organizations and 2 academicians, which are selected by purposive sampling. The data are
analyzed by analytic induction and interpretation. The quantitative research is conducted by
using the samples of 400 respondents from the tourists in Kamphaeng Phet province. The sample
size is derived by Taro Yamane’s formula and is selected by accidental sampling. The tool for
data collection is a rating scale questionnaire and data are analyzed by percentage, mean,
standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The research findings are as follows
1) The tourism policy of Kamphaeng Phet province indicates that it composes of tourism
development plan in the lower Northern, tourism plan of Kamphaeng Phet province and annual
operational plan, while there is no master plan for coping the direction of tourism development
in long term. The tourism policy of Kamphaeng Phet province emphasizes the sustainable
tourism development, such as the historical tourism and the cultural tourism as both are entitled
to be part of world heritage. The mechanical driving utilizes the cooperatives of tripartite, namely
public sector, private sector and people sector and local organizations. This policy comes with a
clear direction, targets and objectives, but it is lack of suitable policy implementation.
2) The factors affecting the strategies for sustainable tourism administration of Kamphaeng Phet
province is seen to comprise the tourism policy and the management factor. The factor of
tourism policy in overall is at the high level, and ranked from the highest mean to the lowest
mean, there are in the aspect of measurable and evaluable policy, the aspect of policy
clearance, the aspect of continuing and the aspect of policy implementation, respectively.
The management factor in overall is at the high level, and ranked from the highest mean to the
lowest mean, there are in the aspect of public sector management, the aspect of private sector
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management and the aspect of people sector and local organizations, respectively. The tourism
policy comprising the aspect of measurable and evaluable policy, the aspect of policy clearance,
the aspect of continuing and the aspect of policy implementation could explain the variation of
the whole strategies for sustainable tourism administration of Kamphaeng Phet province at 44.10
% (R2 = 0.441). The management factor comprising the aspect of public sector management, the
aspect of private sector management and the aspect of people sector and local organizations
could explain the variation of the whole strategies for sustainable tourism development of
Kamphaeng Phet province at 54.10 % (R2 = 0.541). 3) The proposed appropriate strategies for
sustainable tourism development of Kamphaeng Phet province, ranked by its importance,
compose of (1) strategy for management of people sector and local organizations comprising of
2 tactics, namely a tactics for participation and a tactics for mutual conscious to protect owned
tourism sites (2) strategy for management of private sector comprising of 3 tactics, namely a
tactics for the cooperatives of investment, a tactics for the cooperatives of products
development and a tactics for tourism networks (3) strategy for management of public sector
comprising of 4 tactics, namely a tactics for tourism promotion and development, a tactics for
investment promotion, a tactics for infra-structure development and a tactics for marketing
promotion and visionary public relations, and (4) strategy for tripartite is the cooperatives
between public sector, private sector and people sector and local organizations comprising of
3 tactics, namely a tactics of tourism promotion and development for society, a tactics of tourism
promotion and development for economic and a tactics for integration of sustainable tourism
promotion and development.
Keywords: strategy, Sustainable, Tourism

บทนา

การพัฒ นาประทศ฿นทามกลางกระส
ลกาภิวัตน์ ตຌองมีการปรับตัว฿หຌหมาะสมกับกระส
การปลีไยนปลงทีไหลากหลาย ซับซຌอนมีการขงขัน
การก าหนดยุ ทธศาสตร์ ทีไ หมาะสมกั บบริ บ ทของ
ประทศละรองรับการปลีไย นปลงทีไกิดขึๅน
ป็นรืไองทีไควรตระหนัก ดยการสริมสรຌางกระบวนการ
รี ย นรูຌ ฿ หຌ  ก ป ระชาชนละสริ ม สรຌ า งความ
ขຌ มขใ ง฿หຌ กิ ดขึๅ นก ชุ มชนทຌ องถิไ นพรຌ อมทัๅ งฟื้ น ฟู
ละอนุรักษ์ปัจจัย วดลຌอมชุมชน฿หຌ กิดความ
ยัไงยืน หากปัจจัยพืๅนฐานหลานีๅมีคุณภาพกใจะสงผล
ถึงวิถีชีวิตของชุมชนละสังคมเทยมีความมัไนคง
ละยัไ ง ยื น ด ารงอยู ฿ นประชาคมลกอย า งมี
กียรติละมีศักดิ์ศรี

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ฉบับทีไ 11 พ.ศ.2555-255้ เดຌมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาประทศ฿หຌคน฿นสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข
ศรษฐกิ จจริ ญติ บตอย างมี คุ ณภาพละยัไ ง ยื น
ภาย฿ตຌกระสการปลีไย นปลงทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกประทศทีไปรับปลีไยนรใว คาดการณ์เดຌ ยาก
ละซับซຌอนมากยิไงขึๅน การพัฒนา฿นระยะผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมห งชาติ ฉบับทีไ 11 เดຌกาหนด
ทิ ศทางละยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาทีไ  หมาะสม
ดยรง สรຌ างภู มิคุຌ มกั นพืไอ ป้อ งกัน ปัจ จัย สีไ ย ง
ละสริมรากฐานของประทศดຌานตางโ ฿หຌขຌมขใง
ควบคูเปกับการพัฒนาคนละสังคมเทย฿หຌมีคุณภาพ
มีอกาสขຌาถึงทรัพยากรละเดຌรับประยชน์จากการ
พัฒนาศรษฐกิจละสังคมอยางป็นธรรม รวมทัๅงสรຌาง
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อกาสทางศรษฐกิ จดຌ วยฐานความรูຌ ละความคิ ด
สรຌางสรรค์บนพืๅนฐานการผลิตละการบริภค
ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมนาเปสูการพัฒนาประทศทีไ
มัไนคงละยัไงยืน
จากยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาประทศดั งกล าว
ป็นยุทธศาสตร์ทีไนาเปสู การพัฒนาประทศทีไ
มัไ นคงละยัไ งยื นเดຌ สามารถข งขั นยื นหยั ดอยู ฿ น
ประชาคมลกเดຌอยางภาคภูมิ฿จการขຌามาลงทุนละ
การขຌ ามาท องทีไ ยว฿นประทศของชาวต า งชาติ
กใ จะมากขึๅ นป็ นทวี คู ณ ดยฉพาะการท องทีไ ยว
นับวาป็นอุตสาหกรรมอยางหนึไงทีไสรຌางรายเดຌ
฿หຌ กับประทศเดຌอยางป็นกอบป็นกา การสงสริม
การทองทีไยวจะตຌอง฿หຌความสาคัญป็นอยางยิไง
ดยประทศเทยเดຌ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
ปีทองทีไยวเทย ตัๅงตปี พ.ศ.25ใ0 ป็นตຌนมา ทา฿หຌ
นักทองทีไยวเดຌหลัไงเหลมาทีไยวประทศเทยป็น
จานวนมาก
การขับคลืไอนอุตสาหกรรมการทองทีไยว
ของประทศเทย ป็นสวนหนึไงของพลังการขับคลืไอน
การติบตทางศรษฐกิจ พราะการทองทีไยวสามารถ
สรຌางงาน สรຌางอาชีพ กระจายรายเดຌ มีความกีไยวนืไอง
กับกิจกรรมการพัฒนา฿นหลายโ ดຌาน สรຌางคุณภาพ
ชีวิตละความยัไงยืน฿หຌกับประชาชน฿นประทศเดຌ
ตการกิดวิกฤติทางศรษฐกิจบางชวงวลาทีไผานมา
อุ ต สาหกรรมการท อ งทีไ ย วสามารถป็ น พลั ง
ขั บ คลืไ อ นกຌ วิ ก ฤติ ดั ง กล า วเดຌ ฿ นระดั บ หนึไ ง
พราะการท อ งทีไ ย วสามารถดึ ง ดู ด การดิ น
ทางขຌาประทศ ละสรຌางความชืไอมัไนเดຌสดง฿หຌหใน
ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการทองทีไยววา
สามารถสรຌางผลประยชน์฿หຌประทศชาติละ
ประชาชนเดຌ ห ากมี การส งสริ มละพั ฒนา฿หຌ
อุตสาหกรรมการทองทีไยวมีความยัไงยืน
การทองทีไยวอยางยัไงยืน จึงป็นรูปบบของ
การทองทีไย วทีไส ามารถดารงคุณคาหรือความ
ป็นประยชน์ของหลงทองทีไยวเดຌยาวนานเมมีทีไ

สิๅนสุด ละเมสรຌางความสืไอมทรมหรือปลีไยนปลง
สิไ ง วดลຌ อ มของหล ง ละบริ  วณดยรอบ
ดยปกป้องละรักษาอกาส฿หຌกับคน฿นรุนตอ โ
เป฿นอนาคต ซึไงจะนาเปสูการจัดการทรัพยากร
ทัๅงมวลทีไจะสนองความตຌองการดຌานศรษฐกิจ
สังคม ละวัฒนธรรม฿นขณะทีไจะสามารถธารง
รักษานืๅอหาทางวัฒนธรรมกระบวนการทางนิวศวิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ละระบบอืไนโทีไกีไยวกับ
การกืๅอหนุนละระบบตางโ ทีไกืๅอหนุนชีวิต พืช สัตว์
ละมนุษย์ทัๅงหลาย (World Tourism Organization,
1้้่)
จังหวัดกาพงพชร ตัๅงอยู฿นขตทางภูมิศาสตร์
ภาคกลางตอนบน ป็นมืองกาทีไนับวามีความสาคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์  ละจริ ญ รุ ง รื อ งมาตัๅ ง ต
สมั ย ทวาราวดี  ป็ นมื อ งทีไ ตัๅง ของมือ งบราณ
หลายมือง ชน มืองชากังราว มืองนครชุม เตรตรึงษ์
มืองทพนคร ละมืองคณฑี นอกจากนีๅมือง
กาพงพชร ยังป็นมืองทีไสองทีไสมดใจพระจຌา
ตากสินมหาราชทีไเดຌครองมืองมีบรรดาศักดิ์ป็น
"พระยาวชิ รปราการ" ตามประวั ติ ศาสตร์ กล าวว า
ก าพงพชรป็ นมื องหนຌ าด านของสุ ขทั ย
มีฐานะป็น มืองลูกหลวง ดิมรียกชืไอวา "มืองชากัง
ราว" ละมีมืองบริวารรายลຌอมอยูป็นจานวน
มาก ชน เตรตรึงษ์ มืองทพนคร การทีไกาพงพชร
ป็ นมื องหนຌ าด านรั บศึ กสงคราม฿นอดี ต อยู สมอ
จึงป็นมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานทีไสดง฿หຌหใน
วาป็นมืองทีไมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
มากมาย ชน กาพงคูมือง ป้อมปราการ วัดบราณ
มีหลักฐาน฿หຌสันนิษฐานวาดิมคยป็นมืองทีไตัๅง
ของมืองสองมือง คือ มืองชากังราว ละมืองนครชุม
ดยมืองชากังราวสรຌางขึๅนกอนตัๅงอยูทางฝั่งตะวันออก
ของม นๅ าปຂ ง พระยาลอเท กษั ตริ ย์ องค์ ทีไ ไ ห ง
ราชวงศ์สุขทัยป็นผูຌสรຌางขึๅนมืไอประมาณ พ.ศ.
1่้0 ตอมาสมั ยพระจຌาลิเท กษัตริย์องค์ทีไ 5 ห ง
ราชวงศ์สุขทัยเดຌสรຌางมือง฿หมขึๅนทางฝั่งตะวันตก
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ของลานๅาปຂง คือมืองนครชุม สมดใจกรมพระยาดารง
ราชานุภาพเดຌทรงบันทึกรืไอง กาพงมืองเวຌวา ป็น
กาพงมืองทีไกากมัไนคงละยังมีความสมบูรณ์มาก
ละชืไอวาสวยงามทีไสุด฿นประทศเทย ฿นปี
พ.ศ.2ไ5้ เดຌ ปลีไ ยนมื องกาพงพชร ป็นจัง หวั ด
กาพงพชร ปัจจุบั นจังหวัดก าพงพชรป็นมือ ง
ศูนย์กลางการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์ หงหนึไง
พราะมีบราณสถานกาก ซึไงกอสรຌางดຌวนศิลาลง
หลายห งรวมอยู ฿น อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์
กาพงพชร ทีไเดຌรับการพิจารณาคัดลื อกจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ละวัฒนธรรมสหประชาชาติ
(UNESCO) ฿หຌขึๅนทะบียนเวຌ฿นบัญชีมรดกลก มืไอ
วันทีไ 12 ธันวาคม 25ใไ
จังหวัด กาพงพชรมีส ถานทีไทอ งทีไย ว
มากมาย มีทัๅงสถานทีไมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ละสถานทีไทองทีไยวทัไวเป ชน อุทยานหงชาติคลอง
ลาน อุทยานประวัติศาสตร์กาพงพชร บอนๅาพุรຌอน
พระรวง (บึงสาป) พิพิธภัณฑสถานหงชาติกาพงพชร
อุทยานหงชาติคลองวังจຌา อุทยานหงชาติมวงก์
ขตรั กษาพั นธุ์ สั ตว์ ป่ าขาสนามพรี ยง ละหล ง
ทองทีไยวชิงกษตร นอกจากนีๅ จังหวัดกาพงพชร
ยังมีงานประจาปี ชน ประพณีงานนบพระ-ลนพลง
ละงานกาชาดจังหวัดกาพงพชร งานมหกรรมอาหาร
พืๅนบຌาน ทศกาลกินกຎวยตี๋ยว ทีไยวมืองกาพงพชร
งานสารทเทยกลຌวยเขมืองกาพง ป็นตຌน จากบริบท
พืๅ นทีไ ของจั งหวั ดก าพงพชร ทีไ มี  หล ง ท องทีไ ยว
มากมายละหลากหลายจากขຌ อ มู ล กีไ ย วกั บ การ
ทองทีไยวของจังหวั ดกาพงพชร พบว า มี จานวน
นักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางประทศ มีปริมาณ
พิไ มขึๅ น฿นทุ กปี ดยสถิ ติ จ านวนนั ก ท อ งทีไ ย วละ
รายเดຌทีไกิดจากการทองทีไยว฿นตละปี (สานักงานการ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดกาพงพชร) ตัๅงตปี พ.ศ.
2550-2555 มีดังนีๅ 1) ปี 2550 จานวน ใๆ1ุ0่0 คน
รายเดຌ ็5่้ไ0้ บาท 2) ปี 2551 จานวน ไไใุ5ๆไ คน
รายเดຌ ็ุใๆ2ุ่0้ บาท ใ) ปี 2552 จานวน 5ๆ5ุ150 คน

รายเดຌ ุ้00ุ้็05 บาท ไ) ปี 255ใ จานวน ใุ้่ใ2็ คน
รายเดຌ 10ุใ็2ุ5ใ่ บาท 5) ปี 255ไ จานวน ไไไุ้็ใ
คน รายเดຌ 10ุ0ไใุ่1ๆ บาท ๆ) ปี 2555 จ านวน
ไๆุ้55ๆ คน รายเดຌ 10ุ10ๆุ012 บาท จากสถิติจานวน
นักทองทีไยวละรายเดຌ฿นตละปีจะหในเดຌวา
การทองทีไยวของจังหวัดกาพงพชรมีปริมาณ
จ านวนนั ก ท อ งทีไ ย วละรายเดຌ  พิไ ม ขึๅ น ทุ ก ปี
หากมีการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยวอยาง
จริงจัง มียุทธศาสตร์การทองทีไยวทีไหมาะสม
จะทา฿หຌจังหวัดกาพงพชรสามารถป็นจังหวัด
ทีไนาทองทีไยวจังหวัดหนึไงของประทศ การป็นจังหวัด
ทีไป็นมืองมรดกลกป็นมืองประวัติศาสตร์สามารถ
พัฒนา฿หຌป็นมืองทองทีไยวระดับลกเดຌ พืไอ฿หຌการ
พัฒนาการทองทีไยวของจังหวัดกาพงพชรป็น
การพัฒนาทีไความยัไงยืน฿นทุกดຌานเดຌ กลาวคือ ดຌาน
ศรษฐกิจ ดຌานสั งคม ประพณี วัฒนธรรม ละดຌาน
สิไงวดลຌอม ดยผูຌวิจัยจะทาการศึกษา฿นหัวรืไอง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน
ของจังหวัดกาพงพชร
วัตถประสงค์การวจัย
1. พืไอศึกษานยบายการทองทีไยวของจังหวัด
กาพงพชร
2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
กาพงพชร
3. พืไอสนอยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿นการบริหาร
จั ดการการท องทีไ ย วอย างยัไ งยื นของจั ง หวั ด
กาพงพชร
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วธีการดานนการวจัย
฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัย฿ชຌการวิจัยบบ(Mixed
Methodology)ประกอบดຌ วยการวิ จั ยชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) ละการวิ จั ยชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) พืไอ฿หຌ กิดความถูกตຌอง
ชืไอถือเดຌ฿นลักษณะการตรวจสอบบบสามสຌา
(Triangulation) ดยมีขัๅนตอน฿นการวิจัย ดังนีๅ
แ.ิประชากรละกล่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ผูຌ วิจัยเดຌกาหนดประชากรทีไจะนามา
ป็นกลุมตัวอยาง อันเดຌก บุคลากรภาครัฐ บุคลากร
ภาคอกชน บุคลากรภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน
นั กวิ ชาการ ละนั กท องทีไ ยวทีไ มาทีไ ยว฿นจั ง หวั ด
กาพงพชร
1.2 กลุมตัวอยาง
ผูຌวิจัยเดຌกาหนดกลุมตัวอยางเวຌ 2 กลุม
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ทัๅงการวิคราะห์
ขຌอมูล ชิงคุณภาพละการวิคราะห์ ขຌอมูล ชิง
ปริมาณ
1) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ชิงคุณภาพ ฿ชຌบบสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth
Interview) จานวน 20 คน ประกอบดຌวย บุคลากร
ภาครัฐ จานวน 8 คน เดຌก หัวหนຌากลุมงานยุทธศาสตร์
สานักงานจังหวัด ผูຌอานวยการสานักงานการทองทีไยว
ละกีฬา ผูຌอานวยการสานักงานวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์
จั ง หวั ด ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลทุ งทอง
รองผูຌ อ านวยการสถานี วิ ทยุ ก ระจายสี ย งห ง
ประทศเทย ผูຌ อ านวยการรงรี ยนมะค าวิ ทยาคม
ละจຌาหนຌาทีไประจาอุทยานประวัติศาสตร์ บุคลากร
ภาคอกชน จานวน 5 คน เดຌก ผูຌจัดการสาขาอาวุส
ธนาคารกรุงเทย สาขากาพงพชร อุปนายกสมาคม
สหพั น ธ์ ท องทีไ ยวภาคหนื อ จั งหวั ดก าพงพชร
กรรมการผูຌจัดการปกากะญอรีสอร์ท กรรมการผูຌจัดการ
วังยางรีสอร์ท ละกรรมการผูຌจัดการทคนริวอวิวรี
สอร์ ท บุ คลากรภาคประชาชนละองค์ กรทຌ อ งถิไ น

จานวน 5 คน เดຌก อดีตประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดกาพงพชร นายกทศมนตรีตาบลวังยาง
รองนายกทศมนตรี มืองหนองปลิง กานันตาบลวังทอง
ละ คณะกรรมการชุมชนละกรรมการตลาดยຌอนยุค
นครชุม นักวิชาการ จานวน 2 คน เดຌก ผศ.ดร.
อุทัยวรรณ ภูทศ อาจารย์ประจาคณะมนุษย์ศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ละ ผศ.ชู ชาติ นพพลกรั ง อดี ตรองคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 2) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ชิง
ปริ มาณ฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaire) การลื อ ก
กลุ มตั ว อย า ง฿ชຌ วิ ธี สุ มตั ว อย า งบบบั ง อิ ญ
(Accidental Sampling) ดยป็นนักทองทีไยว
ทีไมาทีไยว฿นจังหวัดกาพงพชรหลังจากนัๅนจะ
กาหนดกลุมตัวอยางตามสูตรของยามาน (Yamaneุ
1973) ทีไระดับความชืไอมัไน 95% ดยมีคาความ
คลาดคลืไ อนมาตรฐาน฿นการประมาณคาการ
สุม฿นระดับนัยสาคัญทีไ 0.05
โ.ิครื่องมือที่฿ช้฿นการวจัย
฿นการวิ จั ยครัๅ งนีๅ เดຌ ก าหนดครืไ องมื อ
ทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดังนีๅ
2.1 บบสั มภาษณ์ พืไ อศึ กษาขຌ อมู ล
จากกลุ มตัวอยางทีไ กีไย วขຌองกับ ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
กาพงพชร ป็นบบสัมภาษณ์ทีไมีประดในกีไยวขຌอง
กับ ยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาการท องทีไ ย วอย า ง
ยัไงยื นของจั งหวัดก าพงพชร อั นเดຌ ก บุ คลากร
ผูຌชีไยวชาญภาครัฐ บุคลากรผูຌชีไยวชาญภาคอกชน
บุ คลากรองค์ กรทຌ องถิไ นละภาคประชาชน ละ
นักวิชาการ
2.2 บบสอบถาม ป็นบบสอบถาม
ทีไ มี ป ระดใ น กีไ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
จั ด การการท อ งทีไ ย วอย า งยัไ ง ยื น ของจั ง หวั ด
กาพงพชร ป็นขຌอคาถามบบมาตรสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามบบของลิคอร์ท (Likert
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Scale) ดยกลุมตัวอยาง ป็นนักทองทีไยวทีไมาทีไยว฿น
จังหวัดกาพงพชร
2.3 ขัๅนตอน฿นการสรຌางครืไองมือ
ครืไองมือทีไสรຌางขึๅน มีวิธีการละ
ขัๅนตอนการสรຌาง ดังนีๅ
1) ทาการศึกษาคຌนควຌาจากอกสาร
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ถึงรายละอียดกีไยวกับ
ยุทธศาสตร์การทองทีไยวอยางยัไงยืนพืไอนาผลทีไศึกษา
มาสรຌางบบสอบถาม
2) สรຌ างบบสอบถามทีไ กีไ ยวกั บ
ขຌอมูลส วนบุ คคลของผูຌ ตอบบบสอบถามนยบาย
กีไยวกับการทองทีไยวของจังหวัดกาพงพชร
ปัจจัย ทีไมีผ ลตอยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการ
การทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร
ยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿นการบริหารจัดการการ
ทองทีไ ย วอย างยัไ งยื นของจัง หวัด กาพงพชร
ละการสนอนะนวทาง฿นการบริหารจัดการ
การทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร
ใ) นาบบสอบถามฉบับรางทีไสรຌาง
ขึๅ นสนอต ออาจารย์ ทีไ ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ ละ
ผูຌ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฿ นการตรวจสอบครืไ อ งมื อ
ท าการตรวจสอบ฿นบืๅ อ งตຌ น พืไ อ ฿หຌ มี ค วาม
หมาะสม สอดคลຌองกอนนาเปทดสอบหาความชืไอมัไน
ไ) น าบบสอบถามทีไ เดຌ ผ านการ
ปรั บปรุ งกຌ เ ขตามค านะน าของอาจารย์
ทีไ ปรึ กษาละผูຌ ทรงคุ ณวุ ฒิ ลຌ วเปทดลอง฿ชຌ กั บ
ประชากรทีไ มิ ฿ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งจริ ง ฿นการวิ จั ย
ครัๅงนีๅ (Try Out) จานวน ใ0 คน พืไอหาความชืไอมัไน
(Reliability)
5) นาบบสอบถามฉบับจริงเป฿ชຌ
กับกลุ มตัว อย า งพืไอ กใบ รวมรวมขຌอ มูล ฿นการ
วิจัย

3.ิการวคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิคราะห์ขຌอมูลจากบบสัมภาษณ์
฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลดยการอุปมานวิคราะห์
ละการตีความ
3.2 การวิ คราะห์ ขຌ อมู ลจากบบ
สอบถาม ดานินการดังนีๅ
1)ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
บบสอบถามทีไ เดຌ รั บกลั บคื นมาทุ กฉบั บ
ละ วิคราะห์ดย฿ชຌปรกรมสารใจรูปทางสถิติ
฿นการประมวลผลขຌอมูล
2) ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
ทาการวิคราะห์ ขຌอมูลดยสถิติ คารຌอยละ คาฉลีไ ย
คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์ถดถอย
พหุคูณบบขัๅนตอน
3) ขຌ อมู ลกีไ ยวกั บนยบายดຌ านการ
ทองทีไยว ประกอบดຌวย มีวัตถุประสงค์ชัดจน ความ
ตอนืไองของนยบาย นาเปปฏิบัติเดຌ ละวัดผลละ
ประมินเดຌขຌอมูลกีไยวกับปัจจัยดຌานการบริหารจัดการ
ประกอบดຌ ว ยปั จจั ย การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ
ปั จ จั ย การบริ ห ารภาคอกชน ละปั จ จั ย การ
บริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน
ละขຌอมู ล กีไ ย วกับยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาการ
ท อ งทีไ ย วอย างยัไ งยื นของจั งหวั ดก าพงพชร
ประกอบดຌวย ยุทธศาสตร์ดຌานการสงสริมศักยภาพ
การทองทีไยว ยุทธศาสตร์ดຌานการประชาสั มพันธ์
ละยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางครือขายการทองทีไยว
ผูຌวิจัยเดຌทาการรวบรวมคะนนทีไเดຌทัๅงหมดมาหา
ค า ฉลีไ ย ละค า บีไ ย งบนมาตรฐานของกลุ ม
ตัวอยาง สาหรับการปลขຌอมูล฿นภาพรวมละรายขຌอ
ซึไงเดຌบงออกป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากทีไสุด ระดับ
มาก ระดับปานกลาง ระดับนຌอย ละระดับนຌอยทีไสุด
4) การทดสอบปัจจัยดຌานการทองทีไยว
ละปั จ จั ย ดຌ า นการบริ ห ารจั ด การทีไ มี ผ ลต อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักทองทีไยวอยางยังยืไน
ของจั งหวั ดก าพงพชร การวิ คราะห์ พืไ อหา
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ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย พืไอทดสอบความสัมพันธ์
ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) คานวณดย
การหาคาสหสัมพันธ์บบพีย ร์สัน ดย฿ชຌสูตร
การคานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
5) การวิคราะห์ ขຌ อมูลยุทธศาสตร์ การ
บริ ห ารจั ด การการท อ งทีไ ย วอย า งยัไ ง ยื น ของ
จังหวัดกาพงพชร มีขัๅนตอนการดานินการ เดຌก
ศึกษามาตรการการทองทีไยวอยางยัไงยืนทัไวเป
ศึ ก ษาอกสารละวรรณกรรมทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง
วิคราะห์ผลการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview)
วิคราะห์ผลของการตอบบบสอบถามละประมิน
ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การการ
ทองทีไยวของจังหวัดกาพงพชร
สรปผลการวจัย
การศึกษาวิจัยรืไอง ยุทธศาสตร์การบริห าร
จั ด การการท อ งทีไ ย วอย า งยัไ ง ยื น ของจั ง หวั ด
กาพงพชริมี ผลการศึ กษา ตามวั ตถุประสงค์ ข อง
การศึกษา ดังนีๅ
1. พืไ อศึ กษานยบายการท องทีไ ยวของ
จังหวัดกาพงพชร
ชงคณภาพ
นยบายมีวัตถุประสงค์ชัดจน นยบาย
มีความหมาะสมละสอดคลຌ องกับบริบทพืๅนทีไ
สอดรับกับนยบาย฿นระดับตางโ
ความตอนืไองของนยบาย ผูຌบริหารระดับ
การกาหนดนยบายตละทานทีไมาดารงตาหนงตาง
฿หຌ ค วามส าคั ญ ฿นการพั ฒ นาการท อ งทีไ ย ว฿น
ระดับทีไตางกัน
การนานยบายเปปฏิบัติการมีสวนรวม฿น
กระบวนการนานยบายเปปฏิบัติของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียยังมีนຌอยละควร฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌา
มามีสวนรวม฿นทุกกระบวนการ

การติดตามละประมินผลควรปຂด
อกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿น
การติดตามละประมินผล
ชงปรมาณ
กลุ มตัวอย างมีความคิดหใ น฿นประดใ น
กีไยวกับนยบายดຌานการทองทีไยวของจังหวัด
กาพงพชร อยู฿นระดับ มาก คาฉลีไยดยรวม ( X =
3.62, S.D.=0.88) มืไอพิจารณาป็นรายดຌานทัๅง 4 ดຌาน
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับนยบาย
ดຌ า นการท อ งทีไ ย วของจั ง หวั ด ก าพงพชร
ดยมีความคิดหใ นดຌานการวัดละประมินเดຌ
มากทีไสุด คาฉลีไย ( X = 3.85, S.D.=0.86) รองลงมา
คือ วัตถุประสงค์ทีไชัดจน คาฉลีไย( X = 3.61,S.D.=0.84)
ความต อนืไ องของนยบาย ค าฉลีไ ย ( X =3.57,
S.D.=0.94) ละกลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามคิ ด หใ น
นຌอยทีไสุด คือ การนาเปปฏิบัติคาฉลีไย ( X = 3.48,
S.D.=0.88) ตามลาดับ
2.พืไ อศึ กษาปั จจั ยที มี ผลต อยุ ทธศาสตร์
การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดกาพงพชร
ชงคณภาพ
ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ดຌ านการส งสริ มละพั ฒนาการ
ทองทีไยวิภาครัฐ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาการ
ทองทีไยวป็นอันดับรองจากดຌานอืไนโ ละสวน฿หญ
ภาครัฐมีการสงสริมละพัฒนาดຌานการทองทีไยว฿น
ส ว นทีไ ป็นสาธารณูปภคละสิไ งอ านวยความ
สะดวกยังขาดการสงสริมละพัฒนา฿นรืไองของ
ครงการ กิจกรรม ละการประชาสั มพันธ์ ดຌานการ
ทองทีไยว
2) ดຌานการสงสริมการลงทุนภาครัฐ
ควรนาอาจุดขใงของจังหวัดมาป็นจุดขายดຌาน
การทองทีไยว พืไอป็นการกระตุຌนการลงทุนของนัก
ลงทุนทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ ละปัจจัยสาคัญ฿น
การขับคลืไ อนการลงทุนดຌานการทองทีไยวคือ
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การ฿หຌ ค วามส าคั ญ ดຌ า นการท อ งทีไ ย วอย า ง
ตอนืไองของภาครัฐ
3) การพัฒนาปัจจัยพืๅนฐานดຌานการ
บริ การท องทีไ ยวจั งหวั ดเม มี ความพรຌ อมดຌ าน
ปั จจั ย พืๅ นฐานดຌ านการบริ การท องทีไ ยว ช น
1) ระบบขนสงยังเมมีความพรຌอม 2) บุคลากรดຌานการ
บริการ ยังมีขຌอจากัดดຌานภาษา ตางประทศ 3) การ
ประชาสั ม พั น ธ์  หล ง ท อ งทีไ ย วละกิ จ กรรม
สงสริมการทองทีไยวมีนຌอย 4) จานวนป้ายบอก
ทางเปหลงทองทีไยวมีนຌอยมากละ 5) สินคຌาทางการ
ทองทีไยวละบริการทางการทองทีไยวยังเมเดຌ
มาตรฐาน
4) การสงสริมการตลาดละประชาสัมพันธ์
อยางมีวิสัยทัศน์ ภาย฿น 5-10ปี ขຌางหนຌาจังหวัดควร
พัฒนามาตรฐาน กฎกณฑ์฿นการบริการการทองทีไยว
พืไอ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกัน ละควรพัฒนาบุคลากร
ดຌ านการท องทีไ ยว พืไ อสรຌ างความประทั บ฿จ฿หຌ  ก
นักทองทีไยว฿นการกลับมาทองทีไยวอีก นอกจากนีๅ
ควรมีการประชาสัมพันธ์฿นหลายชองทางละ
หลายรูปบบ พรຌอมทัๅงสรຌางความชืไอมัไน฿นรืไองความ
ปลอดภัย฿หຌกิดขึๅนกนักทองทีไยว
ปัจจัยการบรหารจัดการภาคอกชน
1) การร วมมื อส งสริ มการลงทุ น
ผูຌประกอบการมีการขงขันกันสูง ผูຌประกอบการ
ตຌองการ฿หຌ ภาครั ฐขຌ ามาชวยหลื อ รืไ องการจั ด หา
หลงงินทุน ละสนับสนุนดຌานวิชาการ
2) การร ว มมื อ พั ฒ นาภั ณ ฑ์  พืไ อ การ
ทองทีไยวสินคຌาทางการกษตรเมเดຌพัฒนาหรือ
ปรรู ป ฿หຌ  ป็ น สิ น คຌ า พืไ อ การท อ งทีไ ย วอย า ง
จริงจัง ภาครัฐเมเดຌขຌามาสงสริมละสนับสนุนพืไอ
พิไ มคุ ณค าละมู ลค า฿นผลิ ตชุ มชน ละควรจั ด
ศูนย์บริการจาหนายผลิตภัณฑ์พืไอการทองทีไยว
ตามสຌนทางการทองทีไยว

3) การรวมสรຌางครือขายการทองทีไย ว
ผูຌประกอบการคยรวมกันสรຌางครือขายระหวาง
ผูຌประกอบการดຌวยกัน ตเมประสบความสารใจ
พราะมี ก ารข ง ขั น กั น สู ง สิไ ง ทีไ ภ าคอกชน
ตຌ อ ง ก า ร คื อ ฿ หຌ ภ า ค รั ฐ  ขຌ า ม า ส นั บ ส นุ น
ดຌานงบประมาณละป็นตัว กลาง฿นการสรຌาง
ครื อ ข า ยพืไ อ สรຌ า งจุ ด ยื น ร ว มกั น ฿นการ
ขับคลืไอนการทองทีไยว
ปัจจัยการบรหารจัดการภาคประชาชน
ละองค์กรท้องถ่น
1) การมีสวนรวม฿นการจัดการหลง
ทองทีไยวของชุมชน ภาคประชาชนละองค์กร
ทຌองถิไน฿นฐานะป็นผูຌมีส วนเดຌสวนสียละป็น
ผูຌอยู฿นพืๅนทีไหลงทองทีไยวควรมีบทบาท฿นการ
จัดการหลงทองทีไยวดຌวยการดานินการอง
หรือขຌาเปรวมจัดการกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ดยภาครัฐอาจจัด฿หຌ มีการอบรมความรว มมือ
ระหวางภาครัฐ อกชน ประชาชนละองค์กร
ทຌ อ งถิไ น บุ ค คลทีไ จ ะป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ฿นการ
ดานินการรืไองหลานีๅ คือ ผูຌนาทຌองถิไน จะตຌอง
ป็ น ผูຌ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามรอบรูຌ  ป็ น ทีไ  คารพ
ศรัทธา กระตุຌน฿หຌคน฿นชุมชนขຌามามีไสวนรวม
฿นทุกกระบวนการ
2) การสรຌ างจิ ตส านึ กร วมปกป้ อง
ผลประยชน์หลงทองทีไยว ภาคประชาชนละ
องค์กรทຌองถิไน฿นฐานะป็นผูຌทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไ
ป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียคนสาคัญ ตຌองเดຌรับการ
ปลูกฝังจิตสานึกรวมปกป้องผลประยชน์หลง
ทองทีไยว ดยภาครัฐตຌองขຌามาสรຌางกระบวนการ
รียนรูຌรวมกับคน฿นทຌองถิไน฿หຌมีความรูຌกีไยวกับ
ผลกระทบอั น จะกิ ด จากหล ง ท อ งทีไ ย ว
ละองค์กรทຌองถิไนตຌองป็นหลัก฿นการสรຌางจิตสานึก
รวม ดยรวมมือกับ ผูຌนาชาวบຌาน ปราชญ์ชาวบຌาน
ผูຌอาวุส ซึไงป็นทีไคารพนับถือของชาวบຌานละ
ยาวชน พืไอ฿หຌคนหลานีๅกิดความรัก ความหวงหน
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ชุ ม ชนของตนอง ดยทุ ก คนถื อ ป็ น จຌ า ของ
ทຌ อ งถิไ น ร ว มกั น กลุ ม ป้ า หมาย฿นการสรຌ า ง
จิ ต ส านึ ก ร ว มปกป้ อ งผลประยชน์  หล ง
ท อ งทีไ ย ว คื อ คน฿นทຌ อ งถิไ น ทุ ก คนซึไ ง ป็ น
จຌาของทຌองถิไน ฿หຌ ชวยกันรักษาละหวงหน
หลงทองทีไยว
ชงปรมาณ
กลุ ม ตั ว อ ย า ง มี คว า ม คิ ด  หใ น ฿ น
ประดใ น กีไ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร ฿น
ภาพรวม อยู ฿ นระดั บ ทีไ ม าก ดยมี ค า ฉลีไ ย
ทากับ ( X = 3.61, S.D.=0.84) มืไอพิจารณา
ป็นรายปัจจัย ทัๅง 3 ดຌาน พบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดหในกีไย วกับ ปั จจัยการบริห ารจัดการ
ภาครัฐมากทีไสุด คาฉลีไย ( X = 3.67ุ S.D. =
0.85) รองลงมา คื อ ปั จจั ยการบริ หารภาคอกชน
คาฉลีไย ( X = 3.55ุ S.D. = 0.86) ละกลุม
ตั ว อย า งมี ค วามคิ ด หใ น นຌ อ ยทีไ สุ ด คื อ ปั จ จั ย
การบริ ห ารจั ด การภาคประชาชนละองค์ ก ร
ทຌองถิไนคาฉลีไย ( X = 3.52ุ S.D. = 0.86)
ตามลาดับ
3. พืไอนาสนอยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿น
การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดกาพงพชร ดยวิคราะห์จากผลการศึกษาทัๅง
ชิ งคุ ณภาพละชิ งปริ มาณ สรุ ปป็นยุ ท ธศาสตร์
เดຌ 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ บงออกป็น 4 ยุทธวิธี อันเดຌก ยุทธวิธีการ
ส ง สริ ม ละพั ฒ นาการท อ งทีไ ย วยุ ท ธวิ ธี ก าร
สงสริมการลงทุน ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพืๅนฐาน
ดຌานการบริการทองทีไยวละยุทธวิธีการสงสริม
การตลาดละประชาสัมพันธ์อยางมีวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การบริหารจัดการ
ภาคอกชน บงออกป็น 3 ยุทธวิธี อันเดຌก ยุทธวิธี
การรวมมือสงสริมการลงทุน ยุทธวิธีการรวมมือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอการทองทีไยว ละยุทธวิธี
การรวมสรຌางครือขายการทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การบริ ห ารภาค
ประชาชนละองค์ ก รทຌ องถิไ น บ ง ออกป็ น
3 ยุทธวิธี อันเดຌก ยุทธวิธีการมีสวนรวม฿นการ
จัดการหล งทองทีไย วของชุมชน ยุทธวิธีการ
สรຌ างจิต ส านึ กร ว มปกป้ องผลประยชน์ หล ง
ทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ยุทธศาสตร์ความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน
ละองค์กรทຌองถิไน ป็นการวิคราะห์ละสรุป
จากยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ละยุทธศาสตร์
ทีไ 3 มาบูรณาการป็นยุทธศาสตร์ความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชน
ละองค์กรทຌองถิไน บงออกป็น 3 ยุทธวิธี อันเดຌก
ยุทธวิธีการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยวพืไอ
สั ง คม ยุ ท ธวิ ธี ก ารส ง สริ ม ละพั ฒ นาการ
ทองทีไยวพืไอพัฒนาศรษฐกิจ ละยุทธวิธีการ
สงสริมละพัฒนาการทองทีไยวบบบูรณาการ
อยางยัไงยืน
ข้อสนอนะ
การศึกษาวิจัยรืไอง ยุทธศาสตร์การบริห าร
จั ด การการท อ งทีไ ย วอย า งยัไ ง ยื น ของจั ง หวั ด
กาพงพชร ผูຌวิจัยขอนาสนอขຌอสนอนะ ดังนีๅ
ข้อสนอนะชงนยบาย
1. จังหวัดควรกาหนดผน นยบาย ผนงาน
ละครงการ฿นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดกาพงพชร฿หຌ
ป็นรูปธรรมละชัดจน พืไอป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติ ดยควรกาหนดป็นยุทธศาสตร์หลักของ
การทองทีไยวจังหวัดกาพงพชร ละมีการบง
หนຌาทีไความรับผิดชอบ พืไอ฿หຌมีการตรียมการ
วางผน รวมถึงการดานินการประสานงาน อีกทัๅงมีการ
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กากับดูลละการติดตามผลงาน พืไอประมินผลงาน
อยางตอนืไอง ซึไงการประมินผลควรมีการตงตัๅง
คณะกรรมการทีไ มีความรูຌ ค วามชีไย วชาญกับ การ
ทองทีไยวพืไอทาการประมินรวมถึงการติดตาม
฿นทุกขัๅนตอนการปฏิบัติงานพืไอนามาวิคราะห์
ปรั บ กຌ ยุ ท ธวิ ธี ฿ หຌ  หมาะสมกั บ วลาละ
สถานการณ์
2. จังหวัดควรมีการวางผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว พืไอ฿หຌกิดความนืไอง฿นการกาหนดยุทธศาสตร์
ละยุทธวิธี ฿หຌมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหลงชาติ
ข้อสนอนะระดับหน่วยปฏบัต
1. รัฐบาล ควรมีการสงสริม฿หຌทุกภาคขຌามามี
ส ว นร ว ม฿นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์  ละน า
ยุทธศาสตร์ลงเปปฏิบัติ฿หຌกิดผลจริง ดยการมี
ครงการทีไนຌ นพัฒ นาการท องทีไย วอยา งป็ น
รูปธรรม
2. ภาครั ฐ ควรมี การส งสริ มละพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทຌองถิไนอยางจริงจัง ควรพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาด฿หຌความรูຌ฿นดຌาน
วิชาการ
ใ. ภาคอกชน ควรรวมมือกับภาครัฐละภาค
ประชาชน พืไอผนึกกาลังพัฒนาการทองทีไยว฿หຌเป
฿นทิศทางดียวกัน

ไ. ภาคประชาชน ฿นฐานะป็ นผูຌ อยู ฿นพืๅ น ทีไ
รับรูຌขຌอทใจจริงกีไยวกับปัญหาอุปสรรค ควร฿หຌ ความ
รวมมือกับภาครัฐละภาคอกชน ฿นการพัฒนาการ
ทองทีไยวทีไนຌนกຌปัญหาทีไทຌจริง
ข้อสนอนะ฿นการวจัยครัๅงต่อเป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการทองทีไยวชิง
วั ฒ นธรรม ดยมุ ง นຌ น ทีไ  หล ง ท อ งทีไ ย วทาง
ธรรมชาติป็นหลัก นืไองจากป็นหลงทองทีไยว
ทีไ  ป็ น รงจู ง ฿จ฿หຌ นั ก ท อ งทีไ ย วดิ น ทางมา
ทองทียไ วยังจังหวัดกาพงพชรมากทีไสุด
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการทองทีไย ว
฿นดຌานการประชาสัมพันธ์฿หຌมากขึๅนดยศึกษาถึง
หล ง฿นการรั บรูຌ ข าวสารการท องทีไ ยว นืไ อ งจาก
จังหวัดกาพงพชรมีหล งทองทีไยวมากมาย
ต ยั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ รวมถึ ง ขຌ อ มู ล ทีไ
ประชาสัมพันธ์อยางครบถຌวน
3. ควรมีการศึกษาชิงลึก฿นสวนภาคอกชน
ละภาคประชาชน ฿นฐานะผูຌ สนอสิ นคຌาละ
บริการ฿นชุมชนทຌองถิไน พืไอป็นการสรຌางการมี
ส วนร วมของผูຌ ประกอบการ ละพืไ อป็ นการ
พัฒ นาการทองทีไ ย วทีไยัไงยื น฿นลั กษณะบูร ณา
การ฿นจังหวัดกาพงพชร
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การพัฒนาศักยภาพครือข่ายค้มครองสทธทางภูมปัญญาท้องถ่นของผู้สูงอาย
(วฒอาสาธนาคารสมองีิจังหวัดสระบรี
Networks’ิSkillิDevelopmentิofิElders’ิRights
(Senior Volunteer Brain Bank) Protection toward Local Wisdom,
Saraburi Province
อานวยิิปิ่นพลา

1

บทคัดย่อ

การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) การลกปลีไยนรียนรูຌ กนนาครือขายคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญา
ทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)จังหวัดสระบุรี 2) วิคราะห์ปัจจัยดຌานภาวะผูຌนา จิตอาสา ความรูຌ สุขภาพ
ละวลาทีไมีผลตอการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 3) การสรຌางครือขาย จัดทา ทานียบ
กนนาคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี พรຌอมทัๅงนาสนอป็นชิง
นยบายสาธารณะตอกลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดสระบุรี ฿นการวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยชิง
คุณภาพ ดานินการดย 1) การสัมภาษณ์จาะลึกละ 2)การสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางทีไป็นสมาชิกครือขายของ
ผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)ทัๅง 1ใ อาภอ฿นจังหวัดสระบุรี 3) การจัดวทีสาธารณะพืไอ฿หຌมีการสดงความคิดหใน
ขຌอสนอนะ ซึไงผลของการวิจัยดยสรุปพบวา 1) จากการสัมภาษณ์จาะลึกละสนทนากลุมพบวา ฿นดຌานภาวะผูຌนาตຌอง
ทา฿หຌป็นตัวอยางหในชัดจน ดຌานจิตอาสาตຌองอธิบาย฿หຌสมาชิก฿หมมีความขຌา฿จถึ งการมีจิตอาสา ทีไจะขຌามารวมกลุม
พืไ อช วยหลื อสั งคมดยเม หวั งผลตอบทน ดຌ า นสุ ขภาพ สว น฿หญทีไ มาประชุม หรื อ ทากิจ กรรมร วมกัน มี สุข ภาพดี
ดຌา นความรูຌ เม จ าป็ นตຌ อ งจบระดั บปริ ญญาซึไง สมาชิ กวุ ฒิ อาสาธนาคารสมองมี องค์ ความรูຌ อ ยู฿ นตัว องดยฉพาะ
ภูมิปัญญาทຌองถิไนชนปราชญ์ชาวบຌานดยยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดຌานวลา ผูຌสูงอายุ(สมาชิกวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง)จะตຌองมีวลา฿นการทากิจกรรมดยจะตຌองมีการบอกกลาวลวงหนຌา ซึไงสอดคลຌองกับการจัดวทีสาธารณะ การมีภาวะผูຌนา
จะตຌองฝຄกปฏิบัติละป็นตัวอยาง฿หຌหในอยางชัดจน ดຌานจิตอาสา ตຌองอธิบาย฿หຌรูຌละขຌา฿จวาจะตຌองทาอะเรบຌาง ดຌานสุขภาพ
สวนผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองมีสุขภาพดี ดຌานความรูຌ เมจาป็นตຌองจบระดับปริญญาตตຌองยึด
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง สมาชิกทุกทานมีองค์ความรูຌอยู฿นตัวอง พรຌอมทีไจะ฿หຌ ความชวยหลือสังคม ดຌานวลา
สมาชิกทุกทานมีวลาอยูลຌว พียงจຌง฿หຌทราบลวงหนຌาละ฿หຌขารูຌวาขามีคุณคาตอสังคมสวนรวม
คาสาคัญ : พัฒนาศักยภาพุ ภูมิปัญญาทຌองถิไน, (ผูຌสูงอายุ) วุฒิอาสาธนาคารสมอง

Abstract
The purposes of this study were to: 1) to exchange the ideas of the networks’ leaders of the
elders’ rights protection (senior volunteer brain bank) toward local wisdomุ Saraburi Province 2) to analyze the
leadership, public service, knowledge, health and working time of the elders’ rights protection (senior
volunteer brain bank) in Saraburi province ใ) network buildingุ make a list of the elders’ rights
protections in Saraburi province and propose public policy to the strategy group of provincial
developmentุ Saraburi Governor’s office.This qualitative research was conducted by 1) in-depth
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทคนลยีสยาม
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interview, 2) dialogue with the samplings of the senior volunteer brain bank in 13 districts, Saraburi
province. and 3) public dialogue.The results of this study were as follows: 1. The Leadership: They
must clearly set good examples for all community members.2. The Public Mind: They must explain
to the new members, so that they understand, how to be the elder without making any personal
profit. They also must realize that, in this position, their knowledge and local wisdom are highly
valued. 3. The Health: Most of those who participate in any activity are healthy.4. The Knowledge:
For participation as an elderุ it is necessary to complete one’s Bachelor’s degree. They mostly have
much practical knowledge in the locality, especially with regard to lifelong economic self-sufficiency.
5. Time: They must be informed as to the schedule beforehand. They must have enough time to join
activities, especially public hearings.
Key words : Skill development, Local wisdom, the elder (senior volunteer brain bank)

บทนา
ความจริ งหกสิ บลຌ ว ถึ งมຌ จะป็ นวลาทีไ
สมควรทีไจะ฿หຌผูຌมีอายุนຌอยขຌามาทาหนຌาทีไของขา
บຌาง มีอกาสทาหนຌาทีไ รากใยังป็นกองหนุนทีไคอย
ปกป้องคุຌมครองบຌานมือง รียกวา บรนบงก์(Brain Bank) ธนาคารมันสมอง รียกวา คณะกลุมทีไคอยจຌองดู
พืไอวาจะทาประยชน์฿นบຌานมืองเดຌ อยางเรบຌาง
คลຌายโป็นผูຌชวยของคนหนุมสาว ซึไงป็นกาลังของ
ผ นดินรา ถึงมຌวาราจะหกสิ บกวาตรากใยัง
ชวยเดຌ ราจะคอยพงพิจารณาทุกรืไองทีไตอเปจะ
ป็นปั ญหาทีไ นาห วง฿ยของประทศ จากพระราช
ดารัส฿นสมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ
(วันทีไ 11 สิงหาคม 2543)
ประทศรามี ผูຌ  กษี ย ณอายุ ทีไ มี ค วามรูຌ
ความสามารถจานวนมากบุคคลหลานีๅปรียบประดุจ
ธนาคารสมองอยูกระจัดกระจายตามทีไตางโเมมี
อกาสขຌามาชวย฿นการพัฒนาอันป็นประยชน์
ก ประทศชาติ ลย ท าอย างเรราจึ งสามารถน า
บุคคลหลานีๅมาชวยงานสวนรวมของประทศชาติ
เดຌบຌางสืบนืไองมาจากพระราชดารัสของสมดใจ
พระนางจຌาฯพระบรมราชินีนาถทีไทรงมีพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ พระราชทาน฿นทีไ ประชุ มมหาถระ
สมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตาหนักจิตรลดา

รหฐาน มืไอวันทีไ 11 สิงหาคม 2543 นืไอง฿นมหา
มงคลสมัยฉลิมพระชนมพรรษา ทีไเดຌอัญชิญมา
ดังกลาวขຌางตຌนมีประดในรับสัไงกีไยวกับรืไอง ธนาคาร
สมอง ดยทรงหในวา ประทศเทยมีผูຌกษียณอายุทีไมี
ความรูຌความสามารถจานวนมากบุคคลหลานีๅปรียบ
ประดุจธนาคารสมองกระจายอยู฿นจังหวัดตางโเมมี
อกาสขຌามาชวย฿นการพัฒนาอันป็นประยชน์
กประทศชาติ ทาอยางเรจึงจะสามารถนาบุคคล
หลานีๅมาชวยงานสวนรวมของประทศชาติเดຌ
ผูຌทีไกษียณอายุลຌวเมวาจะป็นจากภาค
ราชการหรือภาคอกชนหรือรียกอีกอยางหนึไงวา
ผูຌ สู ง อายุ  ต ยั ง มี ค วามรูຌ ค วามสามารถทีไ จ ะสละ
วลาน าอาความรูຌค วามสามารถทีไห ลากหลาย
ความชีไ ย วชาญภู มิ ปั ญ ญาต า งโทีไ สัไ ง สมเวຌ ม า
ถายทอด฿หຌคานะนาสูชุมชน สังคม ละประทศชาติ
ดยอาศั ย ประสบการณ์ ข องต ล ะบุ ค คลนัๅ น
ซึไงสมดใจพระนางจຌาฯพระบรมราชินีนาถทรงมี
สายพระนตรยาวเกลทรงลใงหในถึงความสาคัญ
ของผูຌสูงอายุทีไป็นทรัพยากรบุคคลทีไมีคุณคาตใม
เปดຌวยประสบการณ์ชีวิตละภูมิปัญญาซึไงถือป็น
องค์ความรูຌทีไมีอยู฿นตัวบุคคลอยางมากมายหรือ
อีกนัยหนึไงรียกบุคคลหลานีๅวา วุฒิอาสาธนาคาร
สมอง
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คณะรัฐมนตรีจึงเดຌดานินการสนองพระราช
ดารัสดังกลาว ดยมีมติมืไอวันทีไ 15 สิงหาคม 2543
มอบหมาย฿หຌทุกกระทรวง สารวจทรัพยากรบุคคลทีไ
พຌนจากตาหนงเปลຌวดຌวยการลาออกหรือกษียณอายุ
ตยังมีสุขภาพดี มีความรูຌความสามารถ฿นการประดิษฐ์
คิดคຌนการวิจัย หรือการพัฒนาประทศ มีความพรຌอม
ละสมัคร฿จสมัครป็นวุฒิอาสา ฿นธนาคารสมอง
ดย฿หຌ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิ จ
ละสังคมหงชาติ (สศช.)ป็นหนวยทะบียนกลาง
ธนาคารสมอง มีหนຌาทีไรวบรวมขຌอมูล จัดทาบัญชีหรือ
ท านี ยบผูຌ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านก ป็ นสาขาตามความ
หมาะสม ละป็นตัวประสานชืไอมยงกับครือขาย
ตางโ พืไอจัด฿หຌวุฒิอาสาฯเดຌนาความรูຌ ประสบการณ์
ละความชีไยวชาญ มาชวยงานทีไสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของหนวยงานละป็นประยชน์ตอ
สวนรวม ตลอดจนสนอนะมาตรการตอคณะรัฐมนตรี
฿นการนาวุฒิอาสาฯหลานีๅมารวมพัฒนาประทศ
ธนาคารสมองจึงป็นศูนย์รวมผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาอาชีพตางโทีไกษียณอายุลຌ วทัๅงจากภาครัฐ
ภาคอกชน ละผูຌทรงภูมิปัญญา฿นทຌองถิไนทีไมีสุขภาพดี
มีความพรຌอมละสมัคร฿จทีไจะนาปัญญา ความรูຌ
ละประสบการณ์ มาช วยพั ฒนาประทศดยเม ห วั ง
ผลตอบทน มุงถึงผลประยชน์สวนรวม ดยประสาน
ละชืไอมยงครือขายตางโ พืไอ฿หຌ วุฒิ อาสาฯ
เดຌทางานสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชน
สังคม ละประทศชาติตอเป วุฒิอาสาธนาคารสมองป็น
คลังปัญญาของประทศ ทีไพรຌอมอาสารวมพัฒนาสังคม
ละประทศชาติ฿นลั กษณะการสรຌางครือขาย
การทางานรวมกัน ฿นอันทีไจะสรຌางความอยูดีมีสุข
กประชาชน ดยเมหวังผลตอบทนสวนตนต
มุงถึงประยชน์สวนรวมของประทศ พืไอกอ฿หຌกิดการ
พัฒนาอยางยัไงยืน ดยฉพาะดຌานภูมิปัญญาของ
ผูຌ สู ง อายุ อั น ป็ น การตอบสนองพระราชด ารั ส
฿นสมดใจพระนางจຌาสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

฿นการจัดตัๅงธนาคารสมอง(ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2553)
ผูຌกษียณอายุหรือผูຌสูงอายุทีไขຌามาป็นวุฒิ
อาสาธนาคารสมองนัๅน บางท านกใ ยั งท า฿จเมเ ดຌ
มืไ อหมดจากอ านาจ บຌ างกใ ทุ กข์ ฿จนืไ องจากมี ภ าระ
หนีๅสิน ภาระลูกหลาน คนทีไคยมีอานาจ มีผูຌ฿ตຌ บังคับ
มีคนคอย฿หຌบริการ มีคนคอยอา฿จ ตลຌวทุกอยางตຌอง
หายเปหมด มืไอวันวลานัๅนมาถึง บຌางกใขຌาวัดทาบุ ญ
พืไอความสบาย฿จ บางสวนกใคิดเดຌดยการนาความรูຌทีไมี
อยูมาป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง พืไอรับ฿ชຌชุมชน
สังคม ประทศชาติตอเป พราะตละทานทีไกษียณอายุ
มาลຌ ว นลຌ ว ต  ป็ น ผูຌ ทีไ มี วุ ฒิ ภ าวะสู ง ดຌ ว ยกั น
ทุ ก โท า นต  ท า ทีไ สั ง กตหใ น ปั ญ หามี อ ยู  ต ล ะ
ทานยังขาดภาวะผูຌนาอยูมากมาย ซึไงตละทานกใยัง
เมยอมรับสภาพตัวอง เมวาจะทาอะเร ตัวองจะตຌองรูຌ
หมดทุกอยาง ถูกตຌองทุกอยางพราะถือวาตัวองอาวุส
มากกวาคนอืไน คอยขຌางมีอัตตาสูง ดังนัๅนการมาป็น
วุฒิอาสาธนาคารสมองจึงคอยขຌางเมประสบผลสารใจ
ป็ นตຌ นว าท างานอาต ฿จตั วอง คิ ดว าผูຌ อืไ นหรื อ
พืไ อนป็ นผูຌ ฿ตຌ บั งคั บบั ญชาเปหมด ขาดคนอา฿จ
฿จนຌ อ ย ละอี ก อย า งวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
จะตຌองป็นผูຌทีไมีจิตอาสา เมหวังผลประยชน์ตอบ
ทน ทางานดຌวย฿จ อาความรูຌทีไมีอยู฿นตัวองออกมา
ชวยกันพัฒนาประทศชาติ ซึไงจะหในเดຌจากบาง
ท า นมืไ อ มาสมั ค รป็ น วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
มั กจะถามว า เดຌ อะเรบຌ าง เดຌ ค าตอบทนท าเร
นัไ น หละมั น บ ง บอกถึ ง สภาพของศรษฐกิ จ
ละสังคมของชาติ วา฿นอนาคตจะป็นอยางเร
กษียณมาลຌวตຌองรูຌคาวาพอพียง จึงป็นปัญหา
ของสังคมอยู฿นปัจจุบันนีๅพราะทานยังเมขຌา฿จ
คาวาจิตอาสาดีพอ อีกประการหนึไงทีไสาคัญผูຌทีไมี
จิตอาสาจะตຌองมีความรูຌ ความรูຌทา฿หຌกิดสงสวาง
฿นชีวิต ทานจะตຌอง฿ชຌความรูຌทีไมีอยู฿นตัว รวมกับ
ความป็นจิตอาสาทีไทานตຌองการขຌามาอยู ฿หຌป็น
ประยชน์ตอประทศชาติตอเป อีกประการหนึไงทีไ
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สาคัญทานจะตຌองป็นผูຌทีไมีสุขภาพขใงรง ทานจึงจะ
สามารถป็นผูຌทีไมีจิตอาสาเดຌสมบูรณ์ สวน฿หญผูຌทีไ
กษียณลຌวกือบรຌอยละจใดสิบ มักจะมีรคประจาตัว
ทรกซຌอนอยู ท า฿หຌ ทานเม สามารถปฏิ บัติ หนຌ าทีไ
฿นการป็ นวุ ฒิ อาสาธนาคารสมองเดຌ ตใ มทีไ ป ระการ
สุดทຌายทีไสาคัญทีไสุดทานตຌองมีวลา฿หຌกับการทีไจะ
มาป็น วุฒิอาสาธนาคารสมอง ตามความป็นจริงลຌ ว
ผูຌ กษี ยณอายุ ส วน฿หญ ชอบท าตั วเม ค อยมี วลา
ภาระกิจมากมายป็นตຌนวาเปหาหมอประจารักษา
รคประจาตั ว ลีๅ ยงหลาน ดี๋ยวลู กคนนัๅนมายีไยม
หลานคนนีๅ ม าหา กใ  ลยป็ น ปั ญ หา฿นรืไ อ งการ
บริหารวลาของตัวอง ดังทีไกลาวมาป็นพียงสวน
หนึไ ง ของผูຌ ทีไ จ ะมาป็ น วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง
จึงสงผลตอการปฎิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง฿นปัจจุบันนีๅ
จังหวัดสระบุรีบงการปกครองออกป็น
13 อาภอ ประกอบดຌวย อาภอมือง กงคอย วังมวง
มวกหลใ ก ฉลิ มพระกี ยรติ พระพุทธบาท บຌ านหมอ
หนองดน ดอนพุด สาเหຌ หนองค วิหารดง ละหนอง
ซง ซึไง฿นปัจจุบันมีผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
ประมาณ 21 ทาน จากการประชุมของรองผูຌวาสระบุรี
ละเดຌกล าว฿นทีไประชุมพืไอหารือนวทางการ
ดานินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองของจังหวัด
วารัฐบาลเดຌมีนวนยบายทีไจะสริมสรຌางกระบวนการ
มีสวนรวมจากคลังสมอง ภูมิปัญญาผนดิน ปราชญ์
ชาวบຌาน฿นการลกปลีไยนรีย นรูຌพืไอสนับสนุน
การพั ฒ นาประทศ กลุ ม จั งหวั ด ละจั งหวั ด
ละคณะรั ฐ มนตรี เ ดຌ ม อบหมาย฿หຌ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคม
หงชาติทาหนຌาทีไป็นหนวยทะบียนกลางธนาคาร
สมองละป็นตั ว กลางชืไ อมประสานครื อขา ย
ตางโพืไอ฿หຌวุฒิอาสาธนาคารสมองเดຌนาความรูຌ
ละประสบการณ์ดຌ านต างโ มารว มขั บคลืไ อ น
การทางาน฿น฿นรูปบบการ฿หຌ ความชว ยหลื อ
กหนวยงาน องค์กรละชุมชน ดยมุงนຌนการสรຌาง

ครือขายการทางานระหวางผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคาร
สมอง)กับหนว ยงานระดับจังหวัดตลอดจนรว ม
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปสูการปฏิบัติ
฿น 5 ยุทธศาสตร์หลักเดຌก การพัฒนาคุณภาพคน
ละสั งคมเทย การสริ มสรຌ างความขใ มขใ งของ
สังคมเทย การปรับครงสรຌางทางศรษฐกิจ การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการสริมสรຌาง
ธรรมาภิบาล ดยวุฒิอาสาธนาคารสมองป็นผูຌทีไมาจาก
ขຌาราชการหรือผูຌสูงอายุทีไกษียณมาลຌว ละอาสา
ทีไจะนาความรูຌละประสบการณ์ตางโมา฿หຌความ
ชวยหลือกหนวยงานภาครัฐ องค์กร ละชุ มชน
ตางโ฿นพืๅนทีไของจังหวัดสระบุรี
ดຌ วยหตุ ผลดั งทีไ เดຌ กล าวมาลຌ ว ผูຌ วิ จั ยจึ งมี
ความสน฿จทีไจะทาการวิจัยรืไองการพัฒนาศักยภาพ
ครือข ายคุຌ มครองสิ ทธิ ทางภู มิ ปัญญาทຌ องถิไ นของ
ผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)฿นจังหวัดสระบุรี
ประกอบดຌวย ดຌานภาวะผูຌนา จิตอาสา ความรูຌ สุขภาพ
ละวลา ซึไงจะป็นตัวบงชีๅถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)ตละทาน
ละจะสงผลตอนวทาง฿นการนาความรูຌ ประสบการณ์
มาชวยหลือ ฿นการพัฒนาประทศชาติ จังหวัด องค์กร
ชุ มชน หน วยงานภาครั ฐละอกชน฿นพืๅ นทีไ จั ง หวั ด
สระบุรี฿หຌมีทิศทางดียวกันป็นอยางดี ละยัไงยืน
ตอเป฿นอนาคต
วัตถประสงค์฿นการศึกษาวจัย
฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌกาหนดวัตถุประสงค์
ทีไจะทาการศึกษาเวຌ ใ ประดในหลัก ดังนีๅ
1. การลกปลีไยนรียนรูຌ กนนาครือขาย
คุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี
2. วิคราะห์ปัจจัยดຌานภาวะผูຌนา จิตอาสา
ความรูຌ สุขภาพละวลามีผลตอการปฎิบัติหนຌาทีไ
ของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี
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3. การสรຌางครือขาย จัดทา ทานียบกน
นาคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี พรຌอมทัๅงนาสนอป็นชิง
นยบายสาธารณะตอกลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดสระบุรี
ประยชน์ที่คาดว่าจะเด้รับ
การวิจัยครัๅงนีๅ คาดวาจะเดຌประยชน์ ดังนีๅ
1. เดຌ ผูຌ ทีไ กษี ยณอายุ ผูຌ สู งอายุ มาป็ น
สมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองพิไมขึๅน
2. ประชาชนทัไ วเป หน วยงานต างโเม ว า
ภาครั ฐหรื อภาคอกชนมี ความรูຌ ความขຌ า฿จ฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
จังหวัดสระบุรี
ใ. สมาชิกผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
มีความป็นมาตรฐานดียวกัน฿นการ฿หຌบริการก
หนวยงานตางโทีไรຌองขอความชวยหลือมา
4. สมาชิกผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
มีความขຌา฿จ฿นการป็นภาวะผูຌนา มีจิตอาสา มีสุขภาพ
ขใงรง พรຌอมทัๅงมีวลาทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยาง
สมบูรณ์
5. เดຌสงวนเวຌซึไงภูมิปัญญาทຌองถิไนดยฉพาะ
ปราชญ์ชาวบຌานของ (ผูຌ สู งอายุ) ผูຌ ทีไป็ นสมาชิกวุ ฒิ
อาสาธนาคารสมอง
6. หนวยงานทีไกีไยวขຌองหรือผูຌทีไสน฿จ฿ชຌป็น
นวทางการวิจัยพิไมติม฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅนตอเป
การทบทวนวรรณกรรม
฿นการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌทบทวนวรรณกรรม
กีไยวกับทฤษฎี ละนวคิดทีไกีไยวขຌอง เดຌก นวคิด
ทฤษฎีภาวะผูຌนาของดรຍาฟ (Daft , 1999) ภาวะผูຌนา
ป็ น ความสามารถของคนทีไ  ป็ น ผูຌ น า฿นการ฿ชຌ
อิ ท ธิ พ ลหรื อ นຌ ม นຌ า วบุ ค คลอืไ น พืไ อ น าเปสู ก าร
บรรลุถึงป้าหมายขององค์การ ดังนัๅน มืไอกลาวถึงภาวะ
ผูຌ น ากใ สดงว าตຌ องประกอบดຌ วยองค์ ป ระกอบ

ใ ประการ คือ ตຌองมีทัๅงคนซึไงเดຌก ผูຌนากับผูຌตาม
การนຌ ม นຌ า วหรื อ อิ ท ธิ พ ลละป้ า หมายของ
การบริหารการจัดการ นวคิดทฤษฎีจิตอาสาของมิชิตา
จาปาทศ รอดสุทธิ (2551) จิตอาสา ป็นการ฿หຌมืไอ
คนต างโริไ มรั ก ละมี มตตากั บบุ คคลอืไ นมากขึๅ น
ขຌา฿จผูຌอืไนมากยิไงขึๅนวาตຌองการอะเร กาลังอยู฿นสภาพ฿ด
สามารถ฿หຌความชวยหลืออะเรเดຌบຌาง จนนามาสูการ฿หຌ
สละสิไงทีไมีอยูเมวาจะป็นวลา รงงาน รงสมอง
งิน สิไงของ อวัยวะพืไอชวยหลือ฿หຌผูຌอืไนละ
สั ง คมมี ค วามสุ ข มากยิไ ง ขึๅ น ซึไ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับทฤษฎีการ฿หຌบริการของ จอนห์ ดี มิลท (John D.
Millett, 1954) ฿หຌความหในของการ฿หຌบริการวา
จะตຌองมีลักษณะทีไสาคัญ 5 ประการ การ฿หຌบริการดຌวย
ความสมอภาค (Equitable Service) การ฿หຌบริการทีไตรง
ตอวลา (Timely Service)การ฿หຌ บริการทีไ พีย งพอ
(Ample Service) การ฿หຌ บริ การอย างต อนืไ อง
(Continuous Service)ละการ฿หຌบริการอยาง
กຌาวหนຌา (Progressive Service)นวคิดทฤษฎี
กีไ ย วกั บ ความรูຌ หรื อ ภู มิ ปั ญ ญา(Wisdom)ของ
ปีตอร์ ซง (Peter Senge,1990) ทีไสาคัญมี 5 ประการ
การคิ ดอย างป็ นระบบ องค์ ความรูຌ ห งตนอง
บบผนความคิด การสรຌางวิสัยทัศน์รวมกัน ละการ
รียนรูຌป็นทีม นวคิดทฤษฎีสุขภาพทฤษฎีการดูล
ตนองของอรใม (Orem, 2001) ป็นนวคิดทีไ
สรຌางขึๅนหรือคຌนพบจากความป็นจริงกีไยวขຌองกับ
การดูลตัวอง นวคิด฿นการวิจัยของ อรใม อธิบาย
มนทัศน์ของการดูลเวຌวา การดูลตนองป็น
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทีไ บุ ค คลริ  ริไ ม ละกระท า
พืไ อ ฿หຌ  กิ ด ประยชน์  ก ต นอง฿นการด ารงเวຌ
ซึไงชีวิต สุขภาพ ละความป็นอยูอันดี นวคิด
ทฤษฎีผูຌสูงอายุของมคพอร์สัน (McPherson,1983)
เดຌกลาวเวຌสรุปเดຌวาผูຌสูงอายุสวน฿หญคอยโถดถอย
ออกมาจากสั งคมละมี ความสุ ขกั บการท ากิ จ กรรม
ดยฉพาะกิจกรรมกับคนหมูมากซึไงเดຌ฿ชຌความรูຌ
ความสามารถทีไตั ว องมีอ ยู ละนวคิด ทฤษฎี
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กีไยวกับวลาของ คิม ฮิลล์ (Kim Hill,1985) เดຌ
อธิบายถึงความชับซຌอนของวลา฿นการทางานกับ
เมเดຌทางานดยฉพาะผูຌสูงอายุจะตຌองมีกิจกรรม
ร วมกลุ มปรี ยบสมื อนมี จิ ตอาสา฿ชຌ วลาว าง฿หຌ  ป็ น
ประยชน์ตอสังคมสวนรวม การมีวลามากหรือ
นຌ อยขึๅ นอยู กั บความชั บซຌ อนทางวั ฒ นธรรม฿น
สวนประกอบตางโเมวาจะป็นรูปบบของกิจกรรม฿น
ยามวางทัๅงทีไป็นบวกละป็นลบกใอาจสัมพันธ์กับ
ความงายละความยากของการดารงชีพดยผูຌทีไมี
ตัวปรอสระ

พศ
อายุ
การศึกษา
รายเดຌ
อาชีพกอนกษียณ

จิตอาสาจะตຌองมีวลา฿นการทากิจกรรมรวมกลุม
มีการบริหารวลาอยางชัดจน
กรอบนวคด
การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัยเดຌ
สรຌางกรอบนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ของความสัมพันธ์ของตัวปรตางโดังนีๅ

ตัวปรตาม
การพัฒนาศักยภาพครือขายคุຌมครองสิทธิ
ทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของผูสຌ ูงอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
ภาวะผูนຌ า
จิตอาสา
ความรูຌ
สุขภาพ
วลา

ขอบขตของการวจัย
ขอบขตดຌานพืๅนทีไครอบคลุมพืๅนทีไทัๅง 1ใ อาภอ
ของจังหวัดสระบุรีทีไมีสมาชิกผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) ป็นครือขายอยู
ขอบขตดຌานนืๅอหา การวิจัยครัๅงนีๅดยมุงนຌน
การมีภาวะผูຌนาจิตอาสา ความรูຌ สุขภาพ ละการมีวลา
฿นการมาป็นวุฒิ อาสาธนาคารสมอง(ผูຌ สู งอายุ)฿หຌ เดຌ
นวทางตามวัตถุประสงค์ละกรอบนวคิด
ขอบขตด้านประชากร
1. ประชากร ทีไ ฿ชຌ ส าหรั บการสั มภาษณ์
จาะลึก ซึไงป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก (Key Informants)
ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅประกอบดຌวย

ผูຌ สู งอายุ (วุ ฒิ อาสาธนาคารสมอง) ทัๅง 13
อาภอ ฿นขตจังหวัดสระบุรี
2. ประชากร ทีไ฿ชຌส าหรับการสนทนากลุ ม
ป็ น ตั ว ทนผูຌ สู ง อายุ ( วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง)
ทัๅง 13 อาภอ ฿นขตจังหวัดสระบุรี
ใ. ประชากร ทีไ฿ชຌสาหรับการจัดวทีสาธารณะ
พืไอรวมระดมความคิดหใน ซึไงประกอบเปดຌวยผูຌสูงอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ทัๅง 13 อาภอ ฿นขตจังหวัด
สระบุรี
กล่มตัวอย่าง
1. ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก (Key Informants) จานวน
20 คน
2. กลุมตัวอยางสาหรับการสนทนากลุม
จานวน 50 คน
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3. กลุมตัวอยางสาหรับการจัดวทีสาธารณะ
เดຌกผูຌ สูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)ทัๅง 13 อาภอ
฿นขตจั งหวั ดสระบุ รี ทัๅ ง 13 อ าภอ จ านวน 65 คน
ดยเดຌจากการสุมตัวอยางบบงายอาภอละ 5 คน
การกใบรวบรวมข้อมูล
การออกปฏิบัติงานภาคสนาม฿นการวิจัย
ครัๅงนีๅ คณะผูຌวิจัยละผูຌชวยนักวิจัยเดຌดานินการ
กใบรวบรวมขຌอมูลดังนีๅ
1. การสั มภาษณ์จาะลึ ก ผูຌ ฿หຌ ขຌอมู ลหลั ก
ทัๅ ง 20 คนดยคณะนั ก วิ จั ย ละผูຌ ช ว ยนั ก วิ จั ย
จัดตรียมประดในละสรຌางบบสัมภาษณ์บบมี
ครงสรຌาง ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌครอบคลุมประดใน ละตัวปร
ตางโทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยละพืไอ฿หຌเดຌคาตอบทีไสามารถ
น าเปตอบวั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จั ยเดຌ จากนัๅ นเดຌ
น าเปสั ม ภาษณ์  จาะลึ ก กลุ ม ป้ า หมายดั ง ทีไ เ ดຌ
กลาวเวຌขຌางตຌน
2. การสนทนากลุ ม คณะผูຌ วิจัยละผูຌ ชว ย
นักวิจัย เดຌทาการนัดหมายตัว ทนตล ะอาภอ
พรຌ อมทัๅ งสถานทีไ ทีไ จะท าการสนทนากลุ ม ดยมี ก าร
จัดตรียมประดในตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการวิจัย฿น
ครัๅงนีๅ ละมีการ฿ชຌครืไองบันทึกทปสียงป็นตัว
ชวย฿นการกใบขຌอมูล
ใ. การจั ดวที สาธารณะ พืไ อ฿หຌ มี การสดง
ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ละการติมตใมขຌอมูลอยาง
กวຌางขวางกีไยวกับประดในทีไวิจัย ดยคณะผูຌวิจัย ละ
ผูຌ ช ว ยนั ก วิ จั ย เดຌ ก าหนดสถานทีไ  ละนั ด หมาย
ลวงหนຌากับกลุมตัวอยางทีไป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง(ผูຌสูงอายุ)
วธีการดานนการวจัย
การดานินการวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ
ดังนีๅ
คณะผูຌวิจัย ทาการวิคราะห์ขຌอมูลชิงคุณภาพ
(Qualitative) ดยอาศัย วิธีการวิคราะห์ ชิง

พรรณนา (Descriptive) ดຌว ยการวิ  คราะห์  ชิ ง
นืๅอหา (Content Analysis)
สรปผลของการวจัย
กลุ มตั วอย างทีไเดຌ จากการสั มภาษณ์ จาะลึ ก
มีความสอดคลຌองกับการสนทนากลุมละการจัด
วทีสาธารณะดยสรุปพบวาดຌานภาวะผูຌนาจิตอาสา
สุ ขภาพ ความรูຌ ละวลาของผูຌ สู งอายุ (วุ ฒิ อาสา
ธนาคารสมอง) ฿นขตจังหวัดสระบุรี จะตຌองป็น
ผูຌนาตนอง พัฒนาตนองกอน ซึไงป็นตຌนบบอยางทีไดี
฿หຌ กับสมาชิกดຌวยกัน ดยยึดหลั กการบริหาร ไ มิ ติ
คือ กาย จิต฿จ สั งคม ละวลา ละอาศัย หลัก ใ อ
คือ อาหาร ออกกาลังกายละอารมณ์ ทีไสาคัญทีไสุด
จะตຌองมีความมตตา กรุณา มีคุณธรรมประจา฿จ
฿นฐานะป็นผูຌ ทีไมีจิตอาสา จึงจะสามารถมีภาวะ
ผูຌนาเดຌอยางสมบูรณ์ นวทางทีไทา฿หຌกิดภาวะผูຌนา
ของผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จะตຌองทางานบบ
มีสวนรวมพืไอกาหนดปัญหาละการกຌปัญหา มีการ
กาหนดนยบาย จุดมุงหมาย วัตถุประสงค์฿หຌชัดจน
ตลอดทัๅงการขຌาถึงทรัพยากรตางโ ชน ขຌอมูลขาวสาร
หลงงินสนับสนุน อุปกรณ์ ครืไองมือละสิไงทีไ฿ชຌ
สอยทีไ จ าป็ น ต อ การปฏิ บั ติ ง านของผูຌ สู ง อายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ความมีภาวะผูຌนา฿นการ
ทางานป็ นทีมทีไ มี ประสิ ทธิ ภาพ จะตຌ องปຂด฿จกวຌาง
สรຌางความนาชืไอถือกระจายความรับผิ ดชอบ มีความ
ซืไอสัตย์ตอสมาชิก สรຌางความพึงพอ฿จ฿นกลุมสมาชิก
มี การลกปลีไ ย นการรี ย นรูຌ ขจั ด ความขั ด ยຌ ง
รวมกันชวยกຌเขปัญหาสามารถดึงสมาชิก฿หຌ ขຌ า
มารวมทีมงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพสาหรับการ฿หຌ
ความคุຌ มครองภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ นของผูຌ สู งอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ป็นทรัพย์สินทางปัญญาทีไมี
คาของประทศเทยตกลับถูกมองขຌาม ละยังเมมี
หนวยงาน฿ดทีไขຌาเปจัดการ฿หຌความคุຌมครองอยาง
จริงจังละนืไองจากปัจจุบันมืไอมีการปຂดสรีทางการคຌา
กั บต างประทศพิไ มมากขึๅ นกใ กลั บท า฿หຌ ประทศ
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฿นลกตะวันตกขຌามาฉกฉวยอาภูมิปัญญาหลานีๅ
เปขอรับความคุຌมครองภาย฿ตຌกฎหมายสิทธิบัตร
อยูสมอ ละขาดผูຌสืบทอดละสานตอภูมิปัญญา
ทຌองถิไนเทยยังป็นอีกปัญหาหนึไงทีไทา฿หຌภูมิ ปัญญา
ทຌ องถิไ นอั นทรงคุ ณค าหายสาบสู ญเป จากการทีไ
ประทศเทยป็นหลงทีไมีทรัพยากรชีวภาพทีไสมบูรณ์
จึงกิดกระบวนการการรียนรูຌทีไจะ฿ชຌจากทรัพยากร
ทีไ มี ฿หຌ ป็ นประยชน์ ดยมี การสัไ งสมองค์ ความรูຌ
ดังกลาว ละถายทอดองค์ความรูຌตางโนัๅน จากรุน
หนึไ งสู คนอี กรุ นหนึไ งองค์ ความรูຌ ทีไ ร วบรวมเดຌ นัๅ น
มีดຌวยกันหลายรูปบบทัๅงจากการบอกลา ถายทอด
ออกมาผ านทางศิลปะ การสดงออกทางวัฒนธรรม
การจดบั นทึ กลง฿น฿บลาน ละสมุ ดข อยซึไ งมี การ
คั ดลอกต อโกั นมารุ นลຌ วรุ นล า ซึไ งองค์ ความรูຌ
บางสวนอาจกระจัดกระจายเปจนคลาดคลืไอนเม
ชั ดจนจนท า฿หຌ องค์ ความรูຌ ต างโหายสาบสู ญเป
฿นทีไสุด ประกอบกับวิถีชีวิตบบดัๅงดิมถูกปลีไยนปลง
เปดยความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
เดຌ ขຌ ามามี บทบาทส าคั ญ฿นการพั ฒนาชี วิ ตละ
ความป็ นอยู ของคน฿นชุ มชน การถ ายทอดองค์
ความรูຌระหวางคนรุนกอนกับคนรุน฿หมจึงขาดชวง
มຌวาจะมีการวางรากฐานของการสืบทอดภูมิปัญญา
ทຌ องถิไ นดยการต งตัๅ ง ละยกย องชิ ดชู บุ คคล
ผูຌ ถ ายทอดองค์ ความรูຌ ทีไ กีไ ยวกั บภู มิ ปั ญญาเทย
฿นหลายขนงการสืบสานละอนุรักษ์หลงขຌอมูล
องค์ ความรูຌ ภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ นของเทยเม ฿หຌ สู ญ
หายเป ตอยางเรกใตามการขาดการสนับสนุนอยาง
ต อนืไ องดຌ านงบประมาณจากภาครั ฐ การเม กลเก
ทางการบริหาร ละเมมีกฎหมายรองรับ฿นการดานินการ
ตลอดจนการเม มี หน วยงานทีไ รั บผิ ดชอบดยตรง
จึงสงผลทา฿หຌขาดคลนผูຌทีไจะทาหนຌาทีไสืบทอดองค์
ความรูຌ฿หຌกคนรุนหลังพราะองค์ความรูຌบางประภท
ป็นสิไงทีไทรงคุณคาทางจิต฿จของกลุมคนหนึไงตเม
อาจน า มาสรຌ างป็ นรายเดຌ ช น ศิ ลปะ นาฏศิ ลป์
พืๅ นบຌ านทีไ เม พร หลาย฿นวงกวຌ างผูຌ คน฿นชุ มชน

จึงขาดรงจูง฿จทีไจะรียนรูຌมรดกทางวัฒนธรรมนัๅนโ
ละภาครัฐองกใเมเดຌสนับสนุนรืไองรายเดຌ฿หຌกับผูຌทีไ
ป็นครูภูมิปัญญาเทยอยางป็นรูปธรรมจึงทา฿หຌขาด
คลนบุ คลากรผูຌ ซึไ งท าหนຌ าทีไ ฿นการสื บสานละ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิไน ฿นทีไสุด องค์ความรูຌอันป็น
ภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ นจึ งหั นมา฿หຌ ความสน฿จกีไ ยวกั บ
ผลิ ตภั ณฑ์ ทีไ มาจากธรรมชาติ ช น สมุ นเพรต างโ
รวมทัๅงองค์ความรูຌทีไกีไยวกับการ฿ชຌ ผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติ ละวิ ธี การรั กษาการพทย์ ทางลื อก
นอกจากการพทย์ผนปัจจุบัน ชน การนวดผน
เทย หรือ การรักษารคดຌวยสมุนเพร ด้านจตอาสา
ผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จะตຌองป็นผูຌ฿หຌ
มีพรหมวิหาร 4 มีจิตอาสาทีไทຌจริง พราะผูຌสูงอายุทีไจะ
ขຌามารวมงานหรือป็นสมาชิกวุฒิอาสาธนาคาร
สมองเมมีคาตอบทน มาดຌวย฿จ มีความสียสละ
ส ว นตั ว ด้ า นส ขภาพ ผูຌ สู ง อายุ ตຌ อ งมี สุ ข ภาพ
ขใงรงรับผิ ดชอบตอตัว อง ฿นการปฎิบัติงาน
ช ว ยหลื อ สั ง คม฿นสิไ ง ทีไ ต นองมี ป ระสบการณ์
ละความชีไยวชาญอยู฿นตัวอง ด้านความรู้ ผูຌสูงอายุ
(วุ ฒิ อาสาธนาคารสมอง) จะตຌ องมี องค์ ความรูຌ อยู ฿ น
ตัวอง ละมีความสามารถ฿นตัวองพรຌอมจะอุทิศ
฿หຌป็นประยชน์ตอสังคมสวนรวมละ ด้านความวลา
วลาป็นสิไ งสาคัญมากพราะผูຌ สูงอายุ(วุฒิ อาสา
ธนาคารสมอง)จะตຌ องมี การด านิ นกิ จกรรมร ว มกั น
การบริหารวลาของตัวอง฿นการลงพืๅน฿หຌความรูຌ
กับ หน ว ยงานต างโทีไ รຌ องขอความชว ยหลื อ มา
อภปรายผลการวจัย
จากผลการวิ จั ยดั งกล าว พบว า ผูຌ สู งอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี฿นการปฏิบัติงาน
ด้านภาวะผู้นา ซึไงตัวผูຌนาองจะตຌองมีพฤติกรรม
ผูຌ นา มีความรูຌ มีรงจูง฿จ ประสบการณ์ทักษะความ
ชีไยวชาญ฿นงานของตนองสามารถป็นตัวอยาง
฿หຌกับผูຌรวมงานเดຌป็นเปตาม นวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูຌนาของดรຍาฟิ(Daft )ด้านจตอาสา การ฿หຌมืไอคนตางโ
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ริไมรักละมีมตตากับบุคคลอืไนมากขึๅน ขຌา฿จผูຌอืไนมาก
ยิไงขึๅนวาตຌองการอะเร กาลังอยู฿นสภาพ฿ด สามารถ฿หຌ
ความชวยหลืออะเรเดຌบຌาง จนนามาสูการ฿หຌ สละสิไงทีไมี
อยู เมวาจะป็นวลา รงงาน รงสมอง งิน สิไงของ
อวัยวะ พืไอชวยหลือ฿หຌผูຌอืไนละสังคมมีความสุข
มากยิไงขึๅนซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของมชตา จา
ปาทศ รอดสทธ ด้านสขภาพ ผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) ป็นผูຌมีความรับผิดชอบตอการกระทา
ของตนองป็นผูຌทีไมีความสามารถละตใม฿จทีไจะ
ดูลตนองหรือผูຌทีไอยู฿นความปกครองของตนอง
การดูลตนองป็นสิไงสาคัญละป็นความจาป็น
฿นชีวิตของบุคคลพืไอดารงรักษาสุขภาพชีวิตการ
พัฒนาการ ละความป็นปกติสุขของชีวิต (Well
bing)฿นการปฎิ บั ติ ง านช ว ยหลื อ สั ง คม฿นสิไ ง ทีไ
ตนองมีประสบการณ์ละความชีไยวชาญอยู฿น
ตัว องป็ น เปตามนวคิ ด ทฤษฎี สุ ข ภาพทฤษฎี
การดูลตนองของอรใม (Oremี ด้านความรู้
มี การคิ ดอย างป็ นระบบ องค์ ความรูຌ ห งตนอง
บบผนความคิด การสรຌางวิสัยทัศน์รวมกันละการ
รียนรูຌป็นทีมสอดคลຌองกับนวคิดทฤษฎีกีไยวกับ
ความรูຌ หรื อภู มิ ปั ญญา(Wisdom)ของปี ตอร์ ิ ซงิ
(Peter Sengeี ด้านวลาดยฉพาะผูຌสูงอายุ
(วุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง)จะตຌอ งมี กิจ กรรมรว ม
กลุ มปรียบสมือนมีจิตอาสา฿ชຌวลาวาง฿หຌ ป็น
ประยชน์ตอสังคมสวนรวม รูปบบของกิจกรรม
฿นยามวางทัๅงทีไป็นบวกละป็นลบกใอาจสัมพันธ์
กั บ ความง า ยละความยากของการด ารงชี พ
ดยผูຌทีไมีจิตอาสาจะตຌองมีวลา฿นการทากิจกรรม
รวมกลุม มีการบริห ารวลาอยางชัดจนป็นเป
ตามนวคิ ด ทฤษฎี  กีไ ย วกั บ วลาของ ค มิฮ ลล์
(Kim Hillีิการคุຌมครองสิทธิภูมิปัญญาทຌองถิไน
ของผูຌ สู งอายุ (วุฒิ อาสาธนาคารสมอง)฿นสภาพ
ความป็ นจริ งของชุ มชนทຌ องถิไ นทีไ มี การสื บทอด
ละด ารงวิ ถี ของชุ มชนอยู เดຌ นัๅ น พราะมี ปั จจั ย
ส าคั ญ คื อ ชุ ม ชนทຌ อ งถิไ น มี ค วามรูຌ อั น กิ ด จาก

ประสบการณ์การปฏิบัติจริงมีการ สัไงสม สืบทอด
ปรับปลีไยน ละสรຌางความรูຌ฿หมตลอดวลาตความรูຌ
สวน฿หญป็นความรูຌฝังลึกอยู฿นตัวบุคคล หากมีการ
สริมสรຌางพลังการ จัดการความรูຌภูมิปัญญาทຌองถิไน
จะป็นการสนับสนุน฿หຌชุมชนทຌองถิไนมีความรูຌทีไชัด
จຌ ง ท า฿หຌ  กิ ด การรี ย นรูຌ  พืไ อ การปลีไ ย นปลง
เดຌ อย างกวຌ างขวาง ละมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึๅ น
จะหในเดຌวาการจัดการความรูຌเม฿ชรืไอง฿หมทีไเกล
ตัว ตป็นสวนหนึไง฿นวิถีชีวิตประจาวันของมนุษย์
ทีไ ตຌ อ งปรั บตั ว องพืไ อ฿หຌ อยู ร อดละท าทั นกั บ
ความ ปลีไยนปลง ละความป็นเปของธรรมชาติ
สรรพสิไงทีไมีการคลืไอนเหวอยางเมหยุดนิไงดยฉพาะ
การหวงหนองค์ความรูຌของตละบุคคลซึไงป็นภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
ซึไ งมี ความสอดคลຌ องกั บงานวิ จั ย ของจั ก รกฤษณ์
ควรพจน์ เดຌกล าวถึงระบบการคุຌมครองสิ ทธิทาง
ปั ญญา฿นปั จจุ บั นเม อาจ฿ชຌ พืไ อการรั บรองละ
คุຌ มครองภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ นละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พืๅนบຌานเดຌอยางหมาะสมละป็นธรรม ดังนัๅนจึงมี
ความจาป็ นอยางยิไงทีไ จะตຌองมีการพัฒนาระบบ
กฎหมายทีไมีลักษณะฉพาะตัวหมาะสมกับตละ
ประทศ หากตคุຌมครององค์ความรูຌพืๅนบຌาน ภูมิปัญญา
ทຌองถิไนกใจะกอ฿หຌ กิดการอนุรักษ์ละมีการดูล
ทรัพยากรดังกลาว฿นลักษณะดียวกัน ละมีความ
หมาะสมสอดคลຌองกับสภาพละงืไอนเขของการ
อนุรักษ์ การ฿ชຌประยชน์ ละการพัฒนาสงสริม
ภูมิปัญญาทຌองถิไนละศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานของ
เทย ดยค านึ งถึ งบริ บทของสภาพปั ญหาทัๅ ง฿น
ระดับประทศละระดับลกดยการพัฒนาปรับปรุง
ระบบกฎหมายฉพาะ฿หຌมีความหมาะสมตอการ
คุຌ มครองภู มิ ปั ญญาทຌ องถิไ นละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พืๅนบຌานของเทยตอเป
ข้อสนอนะ
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1. ผูຌ สู งอายุทีไจะมาป็นวุฒิ อาสาธนาคาร
สมองจะตຌ อ งป็ น ผูຌ ทีไ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละเมฝัก฿ฝ่ดຌานการมือง
2. ผูຌ สู งอายุทีไจะมาป็นวุฒิ อาสาธนาคาร
สมองจะตຌองป็นผูຌทีไมีภาวะผูຌนา มีจิตอาสา มี ความรูຌ
สุขภาพรางกายขใงรง ละมีวลาพียงพอตอ
การทากิจกรรม
3. ผูຌ สู งอายุทีไจะมาป็นวุฒิ อาสาธนาคาร
สมองจะตຌอ งรูຌ บ ทบาทละหนຌ า ทีไ ข องวุ ฒิ อ าสา
ธนาคารสมอง
4. ผูຌ สู งอายุทีไจะมาป็นวุฒิ อาสาธนาคาร
สมองควรทีไจะตຌองมีหลักพรหมวิหาร 4 ฿นการ
ดานินชีวิตของตัวอง
5. ผูຌ สู งอายุทีไจะมาป็นวุฒิ อาสาธนาคาร
สมองจะตຌองมีความประมาณตัวองเดຌ เมยึดติด

กั บ ต าหน ง หรื อ หนຌ า ทีไ หลั ง จากกษี ย ณอายุ
มาลຌว
6. ควรมีการประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌทีไกาลั ง
จะกษี ย ณอายุ ห รื อ ผูຌ สู ง อายุ ทัไ ว เปทีไ มี ค วามรูຌ
ความสามารถเดຌรับทราบอยางทัไวถึงทุกหนวยงาน
เมวาจะป็นภาครัฐหรืออกชน
7. หน ว ยงานของรั ฐ ทีไ มี ส ว นกีไ ย วขຌ อ ง
ละรับผิดชอบดยตรง ตຌอง฿หຌการสนับสนุนอยาง
ตอนืไอง
8. ภาครั ฐ ควรมี ก ลเกทางการบริ ห าร
จัดการ ฿นการดานินการตลอดจนการเมมีหนวยงาน
ทีไรับผิดชอบดยตรง มีมาตรการบางอยางพืไอคุຌมครอง
สิ ท ธิ ภู มิ ปั ญ ญาทຌ อ งถิไ น เม ฿ หຌ ถู ก ฉกฉวยเป฿ชຌ
ประยชน์อยางเม ป็นธรรมพืไอประยชน์ของคน
คบางกลุม
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ปัจจัยห่งความสารใจของกล่มผลตภัณฑ์ชมชนิ(OTOP)ิประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูล
The Factors Affecting the Success ofิCommunities’ิProductิ(OTOPี in
Food Category in Satun Province
1

อกสทธิิอมณี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษา 1) พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล 2) พืไอสรຌางตัวชีๅวัด (KPIs) ความสารใจ฿นการดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณผูຌศึกษา฿ชຌบบสอบถาม (Questionnarire) ละเดຌนา
บบสอบถามเปจก฿หຌกลุมตัวอยางจากผูຌผลิตสินคຌา OTOP ฿นจังหวัดสตูล ดย฿ชຌสถิติรຌอยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปัจจัยหงความสารใจของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูลปัจจัย
ดຌานรายเดຌกลุม การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกสอดคลຌองกับสมมติฐาน สวนปัจจัยดຌานระยะวลาการกอตัๅง สัดสวนพศ ละ
ระดับการศึกษาเมสอดคลຌองกับสมมุติฐาน
คาสาคัญิ: ความสารใจ, กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ุ ประภทอาหารุ จังหวัดสตูล

Abstract
The purpose of this research is to study the factors affecting the operation of local food
products (OTOP) in Satun province, and to form an indicator (KPIs) to the successful group operation
of community products in Satun. This research has specified on quantitative, and the researcher
distributes the questionnaires to the study sample selected from producers OTOP products in Satun
by using percentage, average, frequency value and standard deviation with a comparison of T-test
and F-test. In fact, the researcher uses Schiff’s test method, and sets a statistic aspect value of 0.05
(zero point zero five). The research has found that the key success factors of local products (OTOP)
in Satun province are at high level and to be in accord with hypothesis.
Keywords : success, community products group operation (OTOP), food category, Satun province
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บทนา

ผนพัฒ นาศรษฐกิ จละสั ง คมห ง ชาติ
ฉบับทีไ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ป็นผนทีไเดຌอัญชิญ
นวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตามพระราชดารัส
ของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวมาป็นปรัชญา
นาทาง฿นการพัฒนาละบริหารประทศ ดยยึดหลัก
ทางสายกลางพืไ อ฿หຌ ประทศรอดพຌ นจากวิ ก ฤติ
สามารถดารงอยูเดຌอยางมัไนคง ละนาเปสูการพัฒนา
ทีไสมดุลมีคุณภาพ ละยัไงยืน฿นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรจึงมีนยบาย
ครงการหนึไงตาบล หนึไงผลิตภัณฑ์พืไอป็นอาชีพสริม
ละขจั ดความยากจนดยมี  ครงการหนึไ งต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ซึไงป็นนยบายทีไจะสงสริมศรษฐกิจ
ชุมชน ละการพึไงพาตนองของประชาชนพืไอ฿หຌ
ตละชุมชนเดຌนามิปัญญา ละทรัพยากร฿นทຌองถิไน
มา฿ชຌ฿หຌกิดมูลคาสามารถทารายเดຌ฿หຌกับชุมชนละ
เดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพป็นทีไตຌองการของตลาด
ทัๅง฿นละตางประทศ ดยมีหลักการพืๅนฐาน 3 ประการ
คือ การสรຌางภูมิปัญญาทຌองถิไนสูสากล การพึไงตนอง
ละคิดอยางสรຌางสรรค์ ละการสรຌางทรัพยากร
มนุษย์ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2551)
ลักษณะของครงการหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์
จะป็ น ลั ก ษณะของกิ จ กรรมการ฿หຌ ผูຌ ค น ฿นต
ทຌองถิไนผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพป็นผลิตภัณฑ์ทีไ
ป็นความภาคภูมิ฿จของคน฿นทຌองถิไนละผลิตภัณฑ์ทีไ
หมาะสมกับ สภาวะภูมิประทศละภูมิอากาศ
ของทຌ อ งถิไ น อย า งนຌ อ ยหมู บຌ า นละหนึไ งผลิ ตภั ณฑ์
ผลิ ตภั ณฑ์ ประจ าทຌ องถิไ นเม จ าป็น ตຌ อ งป็ น สิ น คຌ า
ต อ าจจะป็ น วั ฒ นธรรมทຌ อ งถิไ น อย า งดนตรี
พืๅนบຌานการละลนพืๅนบຌานละอืไนโมาประยุกต์
พืไอพัฒนา฿หຌกิดหลงทองทีไย วทางวัฒนธรรม
รวมเปถึงการพัฒนาหลงทองทีไยวตามธรรมชาติทีไ
มี อยู ดิ ม ฿นทຌ องถิไ นดยมี การตัๅ ง ป้ า หมายเวຌ ว า
กิ จ กรรมดั ง กล า วจะตຌ อ งมี ก ารพั ฒ นา฿หຌ  ป็ น ทีไ
ยอมรั บ ทัไ ว เปละขยายเปสู ร ะดั บ ลก฿หຌ เ ดຌ ฿ น

อนาคต ส ว นรัฐ บาลพรຌ อมทีไจะขຌา ชว ยหลื อ฿น
ดຌานความรูຌสมัย฿หม ละการบริการาจัดการพืไอ
ชืไ อ มยงสิ น คຌ า จากชุ ม ชนสู ต ลาดทัๅ ง ฿นละ
ตางประทศ
จากนยบายครงการ หนึไงตาบล หนึไงผลิตภัณฑ์
ป็นนยบายพืไอกຌปัญหาความยากจนพืไอป็นรากฐาน฿น
การพั ฒนาประทศต อเป ซึไ งหากนยบายการด านิ น
ครงการหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ประสบความสารใจ
นัๅน฿นภาพรวมระดับประทศนัๅนกใถือวาสามารถ
กຌปัญหาวิกฤตทางศรษฐกิจเดຌ ละสามารถยกระดับ
ความป็ น อยู ข องคน฿นประทศ฿หຌ มี ชี วิ ต ความ
ป็ นอยู ทีไ ดี ขึๅ น จึ งเดຌ ศึ กษาถึ งผลส ารใ จของการ
ด านิ น งานครงการหนึไ ง ต าบลหนึไ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดังนัๅนมืไอมีการวิจัยรืไองนีๅสรใจสิๅนลຌว ผลการวิจัยนีๅ
สามารถนาเปป็นองค์ความรูຌพืไอ พัฒนาครงการนีๅ
฿หຌมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลยิไงขึๅน
สาหรับจังหวัดสตู เดຌมีครงการหนึไงตาบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ทีไมีหลายประภท ชน ประภทอาหารเดຌก
ขนมพืๅนมือง เขคใม นๅาพริกผา หอยนางรม ป็นตຌน
นอกจากนีๅ ยั ง มี ก ลุ ม สิ น คຌ า อืไ น โเดຌ  ก  ครืไ อ งดืไ ม
กาฟ ชาชั ก ครืไ อง฿ชຌ ประดั บตกต ง สืๅ อผຌ าครืไ อง
ตงกาย ศิลปะประดิษฐ์ละสมุนเพรทีไเม฿ช อาหาร
ละยาดยผลิ ต ภั ณ ฑ์  ต ล ะประภทมี ก ารบ ง
ระดับตามคุณภาพสินคຌาดย฿ชຌกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดเทยจัดป็น
ระดับคุณภาพของสินคຌาตัๅงต 1-5 ดาวดยป็นการ
รับรอง฿นคุณภาพของสินคຌา
การจัดระดับสินคຌากาหนดคะนนรวมเวຌ
100 คะนน เดຌก หลักกณฑ์ดຌานการผลิต ละความ
ขຌมขຌงของชุมชน ดຌานตัวผลิตภัณฑ์ละดຌานมาตรฐาน
ของผลิ ตภัณฑ์ ซึไงจะนามากาหนดระดับสิ นคຌาออก
ป็น 5 ระดับ
1. ระดั บ 5 ดาวป็ นสิ นคຌ าทีไ มี คุ ณภาพ
มาตรฐาน หรือมีศักยภาพ฿นการสงออก
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2. ระดับ 4 ดาว ป็นสินคຌาทีไมีศักยภาพ ป็น
ทีไ ย อมรั บ ระดั บ ประทศละสามารถพั ฒ นา
สูสากลเดຌ
3. ระดับ 3 ดาว ป็นสินคຌาระดับกลางทีไสามารถ
พัฒนาสูระดับ 4 ดาว
4. ระดับ 2 ดาว ป็นสินคຌาทีไสามารถพัฒนาสู
ระดับ 3 ดาว มีการประมินศักยภาพป็นระยะ
5. ระดับ 1 ดาว ป็นสินคຌาทีไเมสามารถ
พัฒนาสูระดับ 2 ดาวเดຌนืไองจากมีจุดออนมากละ
ยากตอการพัฒนา (สานักงานสงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน
ละวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดเทย, 2552)
จากทีไเดຌกลาวมาขຌางตຌนจะหในเดຌวาการจัด
ระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพผลิตภัณฑ์จะทา฿หຌป็น
ทีไยอมรับละป็นทีไเวຌ฿จ฿หຌกผูຌบริภค ซึไงทา฿หຌ
สามารถชืไ อ มยงผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธุ ร กิ จ ชุ ม ชนสู
ตลาดทัๅง฿นประทศละตางประทศ
ดั งนัๅ น การวิ จั ยรืไ อง ปั จจั ยทีไ มี ผลต อการ
ด านิ น งานของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP)
ประภทอาหาร ฿นจั งหวั ดสตู ล พบว ากลุ มประภท
อาหาร ฿นจังหวัดสตูล มีห ลากหลายละป็นทีไ
รูຌจักของคน฿นจังหวัด จึงตัๅงประดในคาถามวิจัย เดຌ
ว า ครงการหนึไ งต าบลหนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ของประภท
อาหาร ฿นจังหวัดสตูล ปัจจัยอะเรบຌางทีไมีผลตอ
การดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูลละพืไอสรຌางตัวชีๅวัด
(KPIs) อะเรบຌางทีไมีผลตอความสารใจ฿นการดานินงาน
ของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) ประภท
อาหาร ฿นจังหวัดสตูล
ระบียบวธีการวจัย
ประชากรละกลุมตัวอยาง
ประชากรป้าหมายทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย ฿น
ครัๅ งนีๅ เดຌ ก ผูຌ ผลิ ตสิ นคຌ าหนึไ งต าบลหนึไ งผลิ ตภั ณฑ์ ทีไ
ผานการคัดสรรสุดยอดหนึไงตาบลหนึไงผลิตภัณฑ์ระดับ

1-5 ดาว ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล จานวน 170 คน
ก าหนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งดย฿ชຌ ต าราง
ส ารใ จ รู ป ขอของครจซีไ  ละมอร์  กน (Krejcie
and Morgan. 1970: 606-610) เดຌจานวน 118 กลุม
ค า ความชืไ อ มัไ น ทีไ ร ะดั บ 0.05 ละความคาด
คลืไอนทีไระดับ 95
ครื่องมือวจัย
ครืไ อง มื อ ทีไ ฿ ชຌ ฿ นก าร วิ จั ยค รัๅ ง นีๅ คื อ
บบสอบถามกใ บรวบรวมขຌ อมู ล ดยยก
บบสอบถามออกป็นตอน ดังนีๅ
ตอนทีไ 1 ป็นบบสอบถามกีไยวกับขຌอมูล
ทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม ลักษณะคาถามป็น
บบลื อกตอบตรวจสอบรายการ฿หຌ ลื อกตอบตาม
สภาพความป็นจริง
ตอนทีไ 2 ป็นปัจจัยทีไมีผลตอความสารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ลักษณะป็น
บบตรวจสอบรายการ฿หຌ ลื อกตอบตามสภาพ
ความป็นจริง
ระดับ 5 = มากทีไสุด
ระดับ 4 = มาก
ระดับ 3 = ปานกลาง
ระดับ 2 = นຌอย
ระดับ 1 = นຌอยทีไสุด
ตอนทีไ 3 ความคิดหในละขຌอสนอนะ
พิไมติมกีไยวกับความสารใจของกลุม
วธีการกใบรวบรวมข้อมูล
ผูຌวิจัยเดຌดานินการกใบรวบรวมขຌอมูลดย
฿ชຌ บบสอบถามทีไ เดຌ ปรั บปรุง ลຌ ว เปกใบ ขຌอ มู ล
ดຌวยตนองจากผูຌผลิตสินคຌา OTOP เดຌครบตาม
จานวน 118 กลุม หลังจากนัๅนนาบบสอบถามทีไ
รับคืนมาตรวจสอบความถูกตຌองสมบูรณ์พืไอนาเป
วิคราะห์ตอเป
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สถตที่฿ช้฿นการวคราะห์ข้อมูล
นาบบสอบถามทีไ เ ดຌ ม าตรวจสอบความ
ถูกตຌอง ดยนาฉพาะฉบับทีไสมบูรณ์เปลงรหัส
ละท าการวิ  คราะห์ ดຌ ว ยคอมพิ ว ตอร์  ดย฿ชຌ
ปรกรมสารใจรูป SPSS (Statistical Package
for the Social Science for Windows) ซึไงมี
สถิติ฿นการวิคราะห์ ดังนีๅ
1. การวิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะบบสอบถามป็นบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ฿ชຌวิธีการหาคาความถีไ (Frequency) ลຌว
สรุปออกมาป็นคาความถีไรຌอยละ (Percentage)
2. การวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอความสารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนดยการหาคาฉลีไยละ
สวนบีไยงบนมาตรฐานซึไงสรุปดยรวมละรายขຌอ
ดยกาหนดนๅาหนักคะนนดังนีๅ
ตอบมากทีไ สุ ด ก าหนดนๅ าหนั ก
คะนน ป็น 5
ต อ บ ม า ก ก า ห น ด นๅ า ห นั ก
คะนน ป็น ไ
ตอบปานกลาง กาหนดนๅาหนัก
คะนนป็น 3
ต อ บ นຌ อ ย ก า ห น ด นๅ า ห นั ก
คะนนป็น 2
ตอบนຌ อ ยสุ ด ก าหนดนๅ าหนั ก
คะนนป็น 1
จากนัๅนหาคาฉลีไยของคะนนตละขຌอ
ดย฿ชຌมาตราวัดของลิคิร์ท (Likert Scale)กณฑ์
การปลความหมายดังนีๅ
ไ.21 – 5.00 อยู฿นระดับมากทีไสุด
ใ.ไ1 – ไ.20 อยู฿นระดับมาก
2.ๆ1 - ใ.ไ0 อยู฿นระดับปานกลาง
1.่1 – 2.ๆ0 อยู฿นระดับนຌอย
1.00 – 1.่0 อยู฿นระดับนຌอยทีไสุด
3. วิคราะห์ปัญหา ละอุปสรรคดย฿ชຌ
คาฉลีไย

ผลการวคราะห์
การวิจั ย รืไอ งปัจ จั ย ห ง ความส ารใจ ของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿น
จังหวัดสตูล ผลการวิจัยเดຌดังนีๅ
1. วิ คราะห์ ขຌ อมู ลทัไ วเปของผูຌ ตอบ
บบสอบถาม
1.1 ระยะวลา฿นการก อตัๅ งกลุ ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) พบวาสวน฿หญมีระยะ
การกอตัๅง 4-5 ปีจานวน ไ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ
26.5 รองลงมีระยะการกอตัๅง 3-4 ปี มาจานวน 44 กลุม
คิดป็นรຌอยละ 25.9 ระยะวลา฿นการกอตัๅง 1 - 2 ปี
จานวน ใ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ 20.6 ระยะวลา฿น
การกอตัๅง 5-6 ปี จานวน ใไ กลุม คิดป็นรຌอยละ 20.0
ละระยะวลา฿นการกอตัๅงตไากวา 1 ปี จานวน 12 กลุม
คิดป็นรຌอยละ 7.1
1.2 สั ดส วนของพศหญิ งส วน฿หญ อยู
ระหวางอายุ 31-40 ปี จานวน 5็ กลุมคิดป็นรຌอยละ
ใใ.5 รองลงมาสัดสวนของพศหญิงอยูระหวางอายุ
21-30 ปี จานวน 55 กลุม คิดป็นรຌอยละ ใ2.ไ
สัดสวนของพศหญิงอยูระหวางอายุ 41-50 ปี จานวน
ใๆ กลุมคิดป็นรຌอยละ 21.2 สัดสวนของพศหญิง
อยูระหวางอายุ 51-60 ปี จานวน 15 กลุมคิดป็นรຌอย
ละ ่.่ สัดสวนของพศหญิงอยูระหวางอายุ 10-20 ปี
จานวน ไ กลุม คิดป็นรຌอยละ 2.ไ ละสัดสวนของพศ
หญิงอยูระหวางอายุอืไนโ จานวน ใ กลุม คิดป็นรຌอย
ละ 1.่
1.3 ระดับการศึกษาของหั วหนຌากลุ ม
ส ว น฿หญ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู ฿ นระดั บ มั ธ ยม
ศึกษาตอนตຌน จานวน ๆ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ ใ่.2
รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช จานวน 56 กลุม คิดป็นรຌอยละ ใ2.้ มีระดับ
การศึกษาอยู฿นระดับประถมศึกษา จานวน 26 กลุม
คิดป็นรຌอยละ 15.3 มีระดับการศึกษาอยู฿นระดับ
อนุปริญญา/ปวส จานวน 20 กลุม คิดป็นรຌอยละ 11.8 มี
ระดับการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี จานวน 2 กลุม

ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2559 | Vol2,No.2 May- August 2016: ISSN 2465-3578
82

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

คิดป็นรຌอยละ 1.2 ละมีระดับการศึกษาอยู฿นระดับสูง
กวาปริญญาตรี จานวน 1 กลุม คิดป็นรຌอยละ 0.6
1.4 รายเดຌของกลุมสวน฿หญอยูทีไ 8,0010,000 บาท จานวน 90 กลุม คิดป็นรຌอยละ 52.9
รองลงมารายเดຌของกลุมสวน฿หญอยูทีไ 5,001-8,000 บาท
จานวน 62 กลุม คิดป็นรຌอยละ 36.5 รายเดຌของกลุม
สวน฿หญอยูทีไ 10,001-15,000 บาท จานวน 14 กลุม
คิดป็นรຌอยละ 8.2 ละรายเดຌของกลุมทีไตไากวา
5,000 บาท ละ 15,001-20,000 บาท จานวน 2 กลุม
คิดป็นรຌอยละ 1.2
1.5 การสนับสนุนการองค์กรภายนอก
ส ว น฿หญมาจากงินจากกองทุนหมูบຌานจานวน
89 กลุม คิดป็นรຌอยละ 52.4 รองลงมามาจากงิน
สวนตัว จานวน 48 กลุม คิดป็นรຌอยละ 28.2 งิน
กูຌยืมจากสถาบันการงิน จานวน 15 กลุม คิดป็นรຌอย
ละ 8.8 งินกูຌยืมจากบุคคลคุຌนทีไคย จานวน 12 กลุม
คิดป็นรຌอยละ 7.1ละงินกูຌยืมดอกบีๅย ตไาจาก
รัฐบาล จานวน 6 กลุม คิดป็นรຌอยละ 3.5
2. ปัจจัยของกลุมตอการดานินงานของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2.1 ปั จจั ยดຌ านการงิ นหรื องิ นทุ น
ดยภาพรวมละรายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัย
ดຌานการงินหรืองินทุนอยู฿นระดับปานกลาง มีคาฉลีไย
ท า กั บ ใ.1่ มืไ อ จ านกรายขຌ อ พบว า ขຌ อ ทีไ มี
ระดับคาฉลีไยสูงสุดคือกลุมมีการขายผลิตภัณฑ์ทีไ
มีมูลคาสูง฿หຌกับลูกคຌาระดับบน มีคาฉลีไยทากับ
ใ.ไไ มีระดับความพึงพอ฿จ อยู฿นระดับมากสวนขຌอทีไมี
ค า ฉลีไ ย นຌ อ ยทีไ สุ ด คื อ กลุ ม กูຌ ยื ม งิ น จากสถาบั น
การงิน มีคาฉลีไยทากับ 2.้ไ มีระดับความพึง
พอ฿จอยู฿นระดับปานกลาง
2.2 ปั จจั ยดຌานการตลาดดยภาพรวม
ละรายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานตลาดอยู฿นระดับ
ปานกลาง มีคาฉลีไยทากับ ใ.1้ มืไอจานกรายขຌอ

พบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไยสูงสุดคือกลุมมีการคຌา
บบคຌาปลีกมีคาฉลีไยทากับ ใ.้5 มี ระดับความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก สวนขຌอทีไมี คาฉลีไ ย นຌอย
ทีไสุดคือกลุมมีการจัดจาหนายสินคຌาตางประทศ
มีคาฉลีไยทากับ 1.็้ มีระดับความพึงพอ฿จอยู
฿นระดับนຌอย
2.3 ปัจจัยดຌานการผลิตดยภาพรวม
ละรายขຌ อ พบว า ดยภาพรวมกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌาน
การผลิ ต อยู฿นระดับมากทีไสุ ดมี คาฉลีไ ย ทากั บ
ไ.2ๆ มืไอ จานกป็น รายขຌอพบว าขຌอ ทีไมีร ะดั บ
ค า ฉลีไ ย สู ง สุ ด คื อ สิ น คຌ า มี ค วามปลอดภั ย กั บ
ผูຌ บริ ภค มี ค าฉลีไ ยท ากั บ ไ.ๆ0 มี ระดั บความพึ ง
พอ฿จอยู ฿ นระดั บ มากทีไ สุ ด ส ว นขຌ อ ทีไ มี ค า ฉลีไ ย
นຌ อ ยทีไ สุ ด คื อ ท า นมี ก าเรทีไ  กิ ด จากการผลิ ต /
จาหนายสินคຌา มีคาฉลีไยทากับ ใ.่่ มีระดับความพึง
พอ฿จอยู฿นระดับมาก
2.4 ปั จจั ยดຌ านบริ หารละจั ดการดย
ภาพรวมละรายขຌ อ พบว า ดยภาพรวมกลุ ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัย
ดຌานบริหารละจัดการ อยู฿นระดับมากมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.่0 มืไอจานกป็นรายขຌอพบวาขຌอทีไมี
ระดั บ ค า ฉลีไ ย สู ง สุ ด คื อ สมาชิ ก ฿นกลุ ม มี ก าร
ฝຄ กอบรมสั มมนา ประชุ ม มี ค าฉลีไ ยท ากั บ ใ.้ๆ
มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก สวนขຌอทีไมี
ค า ฉลีไ ย นຌ อ ยทีไ สุ ด คื อ กลุ ม มี ก ารจั ด หาละการ
บริหารวัสดุ มีคาฉลีไยทากับ ใ.ไ5 มีระดับความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก
2.5 ปัจจัยดຌานผูຌนา ดยภาพรวมละราย
ขຌอพบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานผูຌนาอยู฿นระดับมาก
ทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ ไ.ไไ มืไอจานกป็นราย
ขຌอพบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไยสูงสุดคือผูຌนามี ภาวะ
ความป็นผูຌนาสูง มีคาฉลีไยทากับ ไ.51 มีระดับความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอย
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ทีไ สุ ด คื อ ผูຌ น ามี ค วามคิ ด สรຌ า งสรรค์ มี ค า ฉลีไ ย
ทากับ ไ.ใ็ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มากทีไสุด
2.6 ปัจจัยดຌานรงงาน ดยภาพรวม ละ
รายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานรงงานอยู
฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ ใ.ไ็ มืไอจานกรายขຌอ
พบว าขຌ อ ทีไ มีร ะดั บค า ฉลีไ ย สู งสุ ด คื อกลุ ม ฿ชຌ ง าน
รงงานของสมาชิก฿นกลุม มีคาฉลีไยทากับ ไ.ไไ
มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด สวน
ขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือกลุม฿ชຌ รงงานลูกจຌาง มี
ค าฉลีไ ยท ากั บ 2.ใ่ มี ระดั บความพึ ง พอ฿จอยู ฿ น
ระดับนຌอย
2.7 ปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของสมาชิก
ดยภาพรวมละรายขຌอพบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานการมี
สวนรวมของสมาชิกอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ
ไ.1ไ มืไอจานกรายขຌอพบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไย
สู ง สุ ด คื อ ฿หຌ ค วามร ว มมื อ กั บ กลุ ม อย า งตใ ม ทีไ
มีคาฉลีไยทากับ ไ.2ๆ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มากทีไสุด สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือสมาชิก
มีการสดงความคิดหในอยางสมไาสมอ มีคาฉลีไย
ทากับ ไ.05 มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มาก
3. วิคราะห์ขຌอมูลปรียบทียบ
วิ  ค ร า ะ ห์ ขຌ อ มู ล  ป รี ย บ  ที ย บ
ความรูຌ สึ ก พึ ง พอ฿จต อ ปั จ จั ย ของกลุ ม ต อ การ
ดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)จานก
ตามขຌอมูลสวนบุคคลคือ ระยะวลา฿นการกอตัๅง
กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน(OTOP) สั ด ส ว นของพศ
หญิงระดับการศึกษาของหัวหนຌากลุมรายเดຌของ
กลุ มการสนั บสนุ นจากองค์ กรภายนอก ละทดสอบ
สมมติฐานดยสถิติ F – test หากพบความตกตางของ
คาฉลีไยรายคูอยางมีนัยสาคัญทางสถิติจะ฿ชຌการ
ปรียบทียบรายคูดຌวยวิธีของชฟฟ่ (Scheffe’s

test) ดยมี ส มมุ ติ ฐ านงานวิ จั ย ทัๅ ง หมด 36 ขຌ อ
สามารถสรุปดังนีๅ
4. ความคิดหในละขຌอสนอนะ
จากการศึกษารืไองปัจจัยหงความสารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿น
จังหวัดสตูล ปัญหา฿นการดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูลพบวา
ส ว น฿หญ ข าดการสรຌ า งองค์ ก รทีไ  ขຌ มขใ ง จานวน
็ ราย คิดป็นรຌอยละ ไ.12 รองลงมาคูคຌาทางธุรกิจอยู
฿นระดับปานกลางจานวน 2 ราย คิดป็นรຌอยละ 1.1่
สว นขຌอสนอนะพบวาส ว น฿หญ฿หຌ มีการจัดทา
บัญชีอยางตอนืไองละจานวนพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อยางตอนืไอง ็ ราย คิดป็นรຌอยละ ไ.12 รองลงมา
สรຌ า งสรรค์ สิ น คຌ า ฿หຌ มี ค วามหลากหลาย฿นการ
จาหนายจานวน ใ ราย คิดป็นรຌอยละ 1.76
อภปรายผล
1. วิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม
ระยะวลา฿นการกอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน (otop) พบวาสวน฿หญมีระยะการกอตัๅง 4-5 ปี
จานวน ไ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ 26.5 ฿นการหาความ
สั มพั นธ พบวา ระยะวลา฿นการด านิ นงานกลุ มมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความส ารใ จ ของกลุ มอาชี พ
ดยฉพาะ ฿นกลุมทีไมีระยะวลา฿นการดานินงาน
ทีไยาวนานจะทา฿หสมาชิกตละคนสะสมประสบการณ
฿นการทางานมากขึๅน ละขา฿จวาจะตองทาอยางเรพืไอ
฿หกลุมของตนมีความอยูรอดดยเมลิกลมกิจการ
ซึไงสังกตเดวา กลุมอาชีพทีไประสพความสารใจจานวน
มากนัๅนจะมีระยะวลาการดานินงานตัๅงต ใ – ไ ปีขึๅนเป
สอดคลຌ องกั บงานวิ จั ยปนั ดดดา สุ ขกษม (25ไ่)
สัดสวนของพศหญิงสวน฿หญอยูระหวางอายุ 31-40 ปี
จานวน 5็ กลุม฿นการหาความสัมพันธ์ พบวา สัดสวน
ของพศหญิงสวน฿หญอยูระหวางอายุ 31-40 ปีจะหใน
เดຌ ว าสั ด ส ว นทีไ มี ความรูຌ ความช านาญงาน ละผ าน
อุปสรรคมีความคิดความอานทีไป็นผูຌ฿หญ
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การสนับสนุนการองค์กรภายนอกสวน
฿หญมาจากงินจากกองทุนหมูบຌาน ซึไงทางกลุมอาชีพตຌอง
พึไงพาหลงงินทุนภายนอก฿นการประกอบธุรกิจ
ชุมชน ตຌองมีการกูຌยืมหนีๅสิน พราะงินทุนของตนองเม
พี ย งพอ฿นการประกอบธุ ร กิ จ ซึไ ง ตรงขຌ ามกั บ
งานวิจัยของ ฿จมัส พลอยดี อຌาง฿นณรงค์ พใชรประสรใจ
(2550) พบวากลุมกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไ฿ชຌ งินทุน
ของตนองเมตຌองกูຌหนีๅยืมสินเมตຌองจายดอกบีๅย
สาหรับงินลงทุน มีอกาสทีไจะประสบความสารใจ฿น
การดานินงานมากกวาการพึไงงินกูຌดยเมมีทุนสะสม
ของตนองป็ น การชีๅ ว า องค์ ก รศรษฐกิ จ นัๅ น ยั ง
พึไงตนองเมเดຌ ซึไงขัดกับหลั กการธุร กิจชุมชนทีไ
ตຌ องการพึไ งตนองกลุ มกิ จกรรมศรษฐกิ จทีไ ส ามารถ
พึไงตนองดຌานงินทุน หรือสามารถระดมทุนจาก
ชุมชนเดຌองจึงมีอกาสทีไจะอยูเดຌ ละติบตเดຌมากกวา
กลุมทีไพึไงงินทุนจากการกูຌยืม
2. วิ คราะห์ ปั จจั ยทีไ มีผลต อความส ารใ จของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
จากการศึกษารืไ องปั จจัยห งความส ารใ จ
ของกลุ มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿น
จังหวัดสตูล พบวาปัจจัยทีไมีผลตอความสารใจของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ดຌานปัจจัยดຌานตลาด
พบวา ปัจจัยกลุมมีการคຌาบบคຌาปลีกอยู฿นระดับมาก
สงผล฿หຌองค์กรประสบความสารใจ มากกวาองค์กร
ทีมไ ีคูคຌาปลีกจานวนนຌอย ละมีคูคຌาปลีกนนอน คูคຌาทีไ
รับ สิ น คຌา คราวละมากโจะท า฿หຌ องค์ ก รประสบ
ความส ารใ จ ซึไ ง สอดคลຌ อ งกั บ งานวิ จั ยของ ฿จมั ส
พลอยดี อຌาง฿น ณรงค์ พใชรประสรใจ (2550) ละกลุมมี
การออกบู ธสดงสิ นคຌ าภายนอกอยู ฿ นระดั บ มาก
สดง฿หຌหในวาทางกลุมทีไมีการจัดการสดงสินคຌา
ภายนอกจะประสบความสารใจมากกวา กลุมทีไเมมี
การจั ดสดงสิ นคຌ าภายนอก พราะการจั ด สดง
ภายนอกทา฿หຌลูกคຌารูຌจักสินคຌาของทางกลุมมาก
ขึๅนละมีการทดลองชิม สินคຌา ละทางลูกคຌามีการบอก
ตอ

ดຌ า นปั จ จั ย ดຌ า นการผลิ ต พบว า สิ น คຌ า
พียงพอตอการจาหนายอยู฿นระดับมาก การทีไสินคຌามี
พียงพอตอความความตຌองการของลูกคຌาส งผลตอ
ความสารใจขององค์กรมากกวาสินคຌาทีไเมพียงพอ
ตอความตຌองการของลูกคຌา ละทา฿หຌทางกลุมประสบ
ความสารใจมากกวา
สินคຌามีความปลอดภัยกับผูຌบริภคละ
มี คุ ณ ภาพสอดคลຌ อ งกั บ งานวิ จั ย ของณั ฐ ธิ ด า
ศิริวท(255ๆ) นืไองจากสินคຌาทีไมีความปลอดภัย
ละมี คุ ณ ภาพท า฿หຌ ผูຌ บ ริ  ภคมี ค วามน า ชืไ อ ถื อ
ละมีความสบาย฿จ฿นการรับประทานซึไงทา฿หຌ
ทางกลุมประสบความสารใจมากกวากลุมอืไนโ
สิ นคຌาทีไผลิ ต/จาหนาย มีการผลิ ตออกมา
หลายรูปบบอยู฿นระดับมากทา฿หຌลูกคຌามีทางลือก฿น
สินคຌามากขึๅนทา฿หຌกลุมประสบความสารใจมาก
ขึๅน ละทานมีกาเรทีไกิดจากการผลิต /จาหนาย
สินคຌา อยู฿นระดับมากกลุ มมีผ ลกาเรมากทา฿หຌ
ประสบความสารใจมากกวากลุมทีไมีผลกาเรนຌอย
ซึไ ง สอดคลຌ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจุ ฑ ารั ศ มิ์ พู ล กษ
(25ไ5:15) ซึไ ง เดຌ ศึ ก ษาวิ จั ย กีไ ย วกั บ ปั จ จั ย ทีไ
สงสริม฿หຌกลุมอาชีพประสบความสารใจนัๅน
ดຌานปัจจัยดຌานบริหารละจัดการพบวา
สมาชิก฿นกลุ มมีการฝຄกอบรมสั มมนาประชุมกลุมมี
การสรຌางองค์กร฿หຌขຌมขใง ละกลุมมีการพัฒนา
บุคลากร อยู฿นระดับมาก ปัจจัยดังกลาวสงผล฿หຌ
องค์กรประสบความสารใจมากกวาซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ฿จมัส พลอยดี อຌาง฿นณรงค์ พใชรประสรใจ
(2550)
ปัจจั ย ดຌา นผูຌ น าผูຌ น าป็ นทีไย อมรั บของ
สมาชิก฿นกลุม ละหนวยงานภายนอกผูຌนาป็นทีไ
ยอมรับของกลุม ละมีความกระตือรือรຌนละมี
ความคิดสรຌางสรรค์ มีความกระตือรือรຌน ละมี ภาวะ
ความป็นผูຌนาสูง สงผล฿หຌองค์กรประสบความสารใจ
มากกวาซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของวานิ สา สุรินกาศ
(2551)
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ปัจจัย ดຌานรงงานมืไอพิจารณา฿นต
ละดຌานจะหในเดຌวาอยู฿นระดับปานกลางนืไองจาก
฿นธุรกิจชุมชนรงงานประภท "ลูกจຌาง" มีเมมาก
นักมาก ส ว น฿หญ ป็นประภททางาน฿หຌ ตนอง
รงงานของผูຌ ทีไท างาน฿หຌ ต นองละครอบครั ว
มຌวาธุรกิจชุมชนตัๅงอยู฿นชนบท ป็นการประกอบการ
ของครอบครัวกษตรกร ตสภาพความป็นจริง
ขณะนีๅหลายโ หงประสบปัญหาขาดคลนรงงาน
ทัๅงระดั บรงงานเรຌ ฝี มื อละรงงานฝี มื อ฿นระดั บ
รงงานเรຌฝีมือ รงงานรุน฿หมมักจะอพยพขຌามือง
ละทิๅงการพัฒนาอาชีพของครอบครัว คนงานทีไคย
ผ านงานอุ ตสาหกรรมละการคຌามาลຌ ว 5 – ๆ ปี
มั กจะกลั บเปท างานภาคกษตรเม ป็ นความสามารถ
ละทักษะชิงหัตถกรรมเมมีรงงานเมอยากกลับคืน
สู ภ าคกษตรขาดทั ก ษะดຌ า นกษตรละดຌ า น
หั ตถกรรมนอกจากนีๅ บางกลุ มมี การน ารงงาน
ครืไองจักรมาทดทนรงงานลู กจຌ างนืไองจากมี
ผลผลิ ตทีไ น นอน สะดวก รวดรใ ว ละทั นต อความ
ตຌองการของลู กคຌาซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย ของ
฿จมัส พลอยดี อຌาง฿น ณรงค์ พใชรประสรใจ (2550)
ปัจจัยการมีส วนรวมของสมาชิกอยู฿น
ระดับปานกลาง฿นทุกดຌานเมวาการขຌารวมประชุม
หารืออยางสมไาสมอ฿หຌ ความรวมมือกับกลุมอยาง
ตใมทีไสมาชิกมีการสดงความคิดหในอยางสมไาสมอ
ละสมาชิ ก มี ส ว นร ว ม฿นการกຌ ปั ญ หาอย า ง
สมไ าสมอทุ ก ดຌ า นลຌ ว นท า฿หຌ อ งค์ ก รประสบ
ความส ารใจ นืไอ งจากมีทีไ มีส มาชิก คอย฿หຌ ค วาม
คิ ด หใ น ท า฿หຌ อ งค์ ก รมี ค วามคิ ด ทีไ ห ลากหลาย
สมาชิกชวยกันกຌปัญหา ชวยกัน฿หຌความรูຌ฿นสิไงทีไ
ตนองถนัด ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร
สาธรพันธ์ (255ใ)
3. ความรูຌสึกพึงพอ฿จตอปัจจัยของกลุมตอ
การดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
จานกตามขຌอมูลสวนบุคคลคือ ระยะวลา฿นการ
กอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สัดสวนของ

พศหญิง ระดับการศึกษาของหัวหนຌากลุมรายเดຌกลุม
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รภายนอกตกต า งกั น
ผลการวิจัย พบวาคาฉลีไย ความหใ นของกลุมตอ
การดานินงานของกลุมผลิตภัณฑ์จานกตามสวน
รายเดຌกลุม การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกละ฿น
การกอตัๅงกลุมผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ดยภาพรวม
พบวาทีไระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 รายเดຌกลุม
฿นการกอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทีไตางกัน
มี ร ะดั บ ความคิ ด หใ น ต อ ปั จ จั ย กลุ ม ต อ การ
ด านิ น งานของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP)
ตกตางกัน (sig = ) ตมืไอจานกป็นรายดຌานพบวา
รายเดຌ ก ลุ ม ฿นการก อ ตัๅ ง กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
(OTOP) ตางกัน฿น ็ ดຌานคือ ดຌานการงินละงินทุน
(Sig = 0.095) ดຌานการตลาด(0.000)ดຌานการผลิต
(0.000) ดຌานบริหารละจัดการ (Sig = 0.361)
ดຌานผูຌนา (sig = 0.236) ดຌานรงงาน (sig = 0.000)
ละดຌานการมีสวนรวมของสมาชิก (sig = 0.000)
ทัๅ ง นีๅ  นืไ อ งจากรายเดຌ ก ลุ ม ทีไ  ตกต า งกั น ท า฿หຌ
ความคิดหในของกลุมต อการดานินงานของกลุม
ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ตกตางกันสอดคลຌ อง
กั บงานวิ จั ยของ มานั ส พลอยดี อຌ างถึ ง฿นณรงค์
พรใชรประสริฐ (2550) ทีไพบวาการดานินงานของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทีไมีรายเดຌตางกันมี
ความคิดหใน฿นการดานินงานทีไตกตางกันอยาง
มีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดຌานระยะการ
กอตัๅง สัดสวนของพศ ละระดับการศึกษา ผลการวิจัย
พบว า ค า ฉลีไ ย ความคิ ด หใ น ของกลุ ม ต อ การ
ด านิ น งานของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP)
จานกตามขຌอมูลระยะการกอตัๅง สัดสวนของพศ
ระดับการศึกษา ฿นภาพรวมพบวามีระดับความ
คิ ด หใ น ของกลุ ม ต อ การด านิ น งานของกลุ ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตกตางกัน(sig = 0.000)
เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของมนัส พลอยดี อຌางถึง฿น
ณรงค์ พใชรประสริฐ (2550) กลุมทีไมีระยะการ
วลาการกอตัๅงสัดสวนของพศ ละระดับการศึกษา
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ตกตางกันมีผลตอความคิดหในของกลุมตอการ
ด านิ น งานของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP)
เมตกตางกัน
ข้อสนอนะ
1. ควรสนับสนุนสงสริมผูຌผลิตสินคຌา OTOP ฿น
ประภทอาหารละครืไองดืไมชวยพัฒนาการบริหาร
จัดการ ปรับปรุงกระบวนการทางานพืไอ฿หຌเดຌรับการ
รับรอง อย. พิไมขึๅน
2. ควรพัฒนาผูຌนา฿นกลุม฿หຌมีความขຌมขใง฿น
การหาครือขายพืไอหาชองทางการตลาด
3. ควรสนับสนุนการวางผน฿นการประชาสัมพันธ์
฿หຌขຌาถึงตละชุมชนอยางตอนืไองดยจัดนิทรรศการ
การหาตลาดดยการจัดตัๅงรຌานคຌาทีไป็นการจาหนาย
สินคຌา OTOP ดยฉพาะ฿นตละจังหวัด หรือบูรณา
การกับหนวยงานทางการศึกษาขຌามามีสวนรวม฿น

การหาลูทางการจัดจาหนายทางวใบเซต์พิไม฿หຌมาก
ขึๅน
4. ควรสงสริม฿หຌผูຌบริภค฿หຌกิดความนิยมละรูຌ
คุณคาของสินคຌา OTOP ของเทยทีไผลิตขึๅน฿นประทศ
เทยดยวิธีการฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางสถานีทรทัศน์
หรือจัดนิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌ
ข้อสนอนะสาหรับการวจัยครัๅงต่อเป
1. ควรศึ กษาตั ว ปรอืไ นโทีไ อาจส งผลต อ
ความสารใจของการดานินงานครงการหนึไงตาบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ชน การบริหารจัดการ การติดตามการ
ดานินงานของจຌาหนຌาทีไ ป็นตຌน
2. ควรศึกษานวทางการพัฒนาคุณภาพสินคຌา
OTOP ประภทตางโ
3. ควรศึกษาปรียบทียบปัญหาการผลิตสินคຌา
ระหวางผูຌผลิตสินคຌาชุมชนกับผูຌประกอบการ SME
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การพัฒนาชมชน: นวคดิขอบข่ายิละหลัก฿นการปฏบัตของนักพัฒนา
Community Development: Concepts, Scope and Core Values of the
Developer
พใญศรีิิฉรนัง1ิวรสทธ์ิจรญพฒ2

บทคัดย่อ

การมีสวนรวมป็นสิไงสาคัญสาหรับการดานินชีวิตมนุษย์บนลก฿บนีๅ พราะมนุษย์อยูรวมกันป็นสังคมตางพึไงพา
อาศัยกันละตางตຌองมีบทบาทภาระหนຌาทีไตຌองรับผิดชอบตามวาระอกาสทีไมาถึง บทบาทหนຌาทีไทีไเดຌรับจากการยอมรับ
บทบาททีไสรຌางขึๅนดຌวยตนอง ฿นปัจจุบันรัฐบาลตาง฿หຌความสาคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนป็นอยางมากดย฿หຌ
ความสาคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน฿นทุกขัๅนตอนการพัฒนา ริไมตัๅงตการมีสวนรวม฿นการคຌนปัญหา การมีสวน
รวม฿นการวางผน การมีสวนรวม฿นการดานินงาน การมีสวนรวม฿นการตรวจสอบละติดตามผล ละการมีสวนรวม฿น
การรับผลประยชน์ ฯลฯ ซึไงการมีสวนรวมของประชาชนกาลังป็นกระสทีไเดຌรับความสน฿จจากหนวยงานละองค์กร
ตางโ ทัๅงภาครัฐละ ภาคอกชน บทความนีๅเดຌทบทวนนวคิดทัไวเปกีไยวกับการพัฒนาชุมชน จุดมุงหมายละขอบขาย
ของการพัฒนาชุมชน ละหลัก฿นการดานินงานพัฒนาชุมชน ซึไงนักพัฒนาตຌองยึดป็นนวทางปฏิบัติ
คาสาคัญ: การพัฒนา, การพัฒนาชุชน, การมีสวนรวม
Abstract
Participation was an essential livelihood of human being, because they lived as human society. They were
depend on each others, and shared their responsibilities according to an occasions and situations and
,some were authoritative on the others hand were charismatics. The Government was assisted the
participations in any areas of participating at every steps of Development; problems investigations,
planning, implementations, assessment and evaluations, interests sharing, etc. Participation was a mainstream
concern of Government agencies and Organizations, both public and private organizations. This article
focused on reviewing concepts of community development ; scopes and objectives of Community
Development, Principles of Community Development.
Keywords: Development, Community Development and Participation
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รองศาสตราจารย์ ดร.ุ อาจารย์ประจาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์
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บทนา

การจั ด ท าผนพั ฒ นาประทศของเทย
นับตัๅงตผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 1 จนถึงผนพัฒนาฯ
ฉบับทีไ 10 มีการพัฒนามาอยางตอนืไองภาย฿ตຌ
สถานการณ์ งืไอนเข ละการปลีไยนปลง฿นมิติตางโ
ทัๅง ภาย฿นละภายนอกประทศ฿นผนพัฒนาฯ
ฉบับทีไ ่ (พ.ศ.25ไ0-25ไไ) ถือป็นจุดปลีไยนสาคัญ
ของการวางผนพัฒนาประทศทีไ฿หຌความสาคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นสังคม ละมุง฿หຌ
คนป็นศูนย์กลางการพัฒนาพรຌอมทัๅงปรับปลีไยน
วิธีการพัฒนาป็นบูรณาการบบองค์รวมพืไอ฿หຌ
กิดการพัฒนาทีไสมดุล ตอมาผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ
้ (พ.ศ.25ไ5-25ไ้) เดຌอัญชิญ ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ป็นปรัชญานาทาง฿นการพัฒนาละ
บริ ห ารประทศควบคู เ ปกั บ กระบวนทั ศ น์ ก าร
พัฒนาบบบูรณาการป็นองค์รวมทีไมี คนป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา ตอนืไองถึงผนพัฒนาฯ
ฉบับทีไ 10 (พ.ศ. 2550-255ไ) พืไอการพัฒนาทีไ
สมดุลทัๅงคน สังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอม
ดั ง นัๅ น หากพิ จ ารณาถึ ง นวนยบายการ
พัฒนาประทศตามผนพัฒนา ฉบับทีไ ้ – 10 ทีไ
เดຌนຌอมนารืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌป็น
นวทาง฿นการพัฒนาประทศ กใพืไอ฿หຌประชาชน
เดຌมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงอยางถองทຌ ละสามารถนาหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนา
คุ ณภาพชี วิ ต พั ฒนาคุ ณภาพชุ มชน ละพั ฒนา
คุณภาพของสังคม ละประทศชาติ ดยมุง฿หຌยึด
หลั กปรั ชญาศรษฐกิ จพอพียงนຌ นการสรຌ างความ
ขຌมขใงของชุมชนดยริไมทีไตนองตลอดจนสริมสรຌาง
บทบาทของครอบครัว฿หຌสามารถจัดการตนองกีไยวกับ
ความป็ นอยู ดຌ านศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรม การ
ปกครอง ละการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ ดยมี
ชุ ม ชนป็ น ศู นย์ กลาง ยึ ดหลั กการพึไ งตนองละ
หลั กการมี ส วนร วมของชุ มชน ตามนวทางระบอบ

ประชาธิ ปเตยนัไนอง ดยมี การวางยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาตางโ พืไอความอยูดีมีสุขตามนวคิดหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยอาศัยทุนดิมของ
ประทศทีไมีอยูพืไอ฿หຌสามารถพึไงตนองเดຌมีภูมิคุຌมกัน
ละสรຌ างสมดุล ของการพัฒ นา฿หຌ กิ ดขึๅ นทุ กมิ ติ
ทัๅงพืไอสริมสรຌางการพัฒนาประทศ฿หຌกิดการอยู
ดีมีสุขอยางยัไงยืน฿นระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ละสังคม ดย฿ชຌกลเกการมีสวนรวมของชุมชน
ป็นตัวขับคลืไอน
฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 (2555-25ๆ0)
เดຌ ฿ หຌ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มของภาคี
การพัฒนาทุกภาคสวน ทัๅง฿นระดับชุมชน ระดับภาค
ละระดั บประทศ฿นทุ กขัๅ นตอนของผนฯ อย าง
กวຌางขวางละตอนืไ อง พืไอร วมกันกาหนดวิสั ยทัศ น์
ละทิศทางการพัฒนาประทศ กาหนดวิสัยทัศน์
฿นการพั ฒนาพืไ อมุง สู "สัง คมอยูร วมกั นอย างมี
ความสุข ดຌวยความสมอภาค ป็นธรรม ละมีภูมิคุຌมกัน
ตอการปลีไยนปลง" อันจะนาเปสูการพัฒนาทีไ
ยัไงยืนตอเป ดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทัๅงหมด
ๆ ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์สรຌางความป็นธรรม
฿นสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมหงการ
รียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน ใ) ยุทธศาสตร์ความ
ขຌมขใงภาคกษตรความมัไนคงของอาหารละ พลังงาน
ไ) ยุทธศาสตร์การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการ
ติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน 5) ยุทธศาสตร์การ
สรຌางความชืไอมยงกั บประทศ฿นภู มิภาคพืไอความ
มัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม ละ ๆ) ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยาง
ยัไงยืน ดยมิติ฿นการพัฒนานัๅน เดຌ฿หຌความสาคัญ
การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น฿นสั ง คมซึไ ง จะ
นาเปสูการพัฒนา พืไอประยชน์สุขทีไพอประมาณ
มีหตุผล ละมีภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี พืไอความยัไงยืน
ของสังคมเทยตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ตอเป
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การมี ส ว นร ว มป็ น สิไ ง ส าคั ญ ส าหรั บ การ
ด านิ น ชี วิ ต มนุ ษ ย์ บ นลก฿บนีๅ  พราะมนุ ษ ย์ อ ยู
รวมกันป็นสังคม ตางพึไงพาอาศัยกันละตางตຌอง
มี บ ทบาทภาระหนຌ า ทีไ ตຌ อ งรั บ ผิ ด ชอบตามวาระ
อกาสทีไ ม าถึ ง บทบาทหนຌ า ทีไ ทีไ เ ดຌ รั บ จากการ
ยอมรับบทบาททีไสรຌางขึๅนดຌวยตนอง ชน การรับ
หนຌ า ทีไ  ป็ น พ อ ม  ป็ น หั ว หนຌ า ครอบครั ว ป็ น
ผูຌ฿หญบຌ าน ผูຌ นาหมูบຌ าน ละประชาชน฿นหมูบຌ าน
ป็น ตຌน ความสาคัญของบทบาทหนຌ าทีไก ารงาน
ตຌองมีกฎระบียบละองค์การทีไมัไนคง คอยชวยรับ
นยบาย฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมายของบຌานมื อง
ต ทัๅ ง นีๅ ก ารมี ส ว นร ว มนัๅ น รวมถึ ง การร ว มดຌ ว ย
ช ว ยกั น ฿นดຌ า นความคิ ด หใ น การบริ ห ารจั ด การ
การสียสละวลาอาคารสถานทีไละปัจจัยอืไนโ ฿น
การดานินกิจกรรม พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย
จุดมุงหมายหนึไงของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (สศช.) ฿น
การทีไจะขับคลืไอนศรษฐกิจพอพียงระดับชุมชน/
หมูบຌาน฿นลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครั ฐละหน วยงานภาครั ฐกั บชุ มชน ดยสิไ งส าคั ญ
ของการพั ฒ นาการพั ฒ นาศรษฐกิ จ พอพี ย ง
คือการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดยฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการ฿ชຌขຌอมูลทีไมีอยู ฿น
พืๅนทีไเปสูกระบวนการรียนรูຌ ละพัฒนารวมกัน
ของชุ มชน ซึไ งกระบวนการดั งกล าวจ าป็ นตຌ องมี
ครืไองมือทีไจะสามารถชืไอมยงการมีสวนรวมอยาง
บูรณาการทัๅง฿นนวดิไงละนวนอน บนงืไ อนเขของ
การ฿ชຌขຌอมูลบริบทของตละพืๅนทีไอยางหมาะสม
พราะการมีส ว นร ว มป็น การทีไ ป ระชาชนเดຌ ฿ ชຌ
ความพยายามหรือ฿ชຌทรัพยากรบางอยางของตน
ช น ความคิ ด ความรูຌ ความสามารถ รงงาน งิ น ทุ น
วัสดุ ฿นกิจกรรมพัฒนานัๅน การมีสวนรวมจะทา฿หຌ
ประชาชนหลุ ด พຌน จากการป็ นผูຌ รั บผลจากการ
พัฒนาละป็นผูຌกระทา฿หຌกิดกระบวนการพัฒนา

ดังนัๅนการมีสวนรวมจึงป็นเดຌทัๅงวิธีการซึไงนาเปสู
การพัฒนาละป็นป้าหมายของการพัฒนาดຌวย
฿นปั จ จุ บั น รั ฐ บาลต า ง฿หຌ ค วามส าคั ญ กั บ
การมีสวนรวมของประชาชนป็นอยางมาก ดย฿หຌ
ความสาคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน฿นทุก
ขัๅนตอนการพัฒนา ริไมตัๅงตการมีสวนรวม฿นการคຌน
ปัญหาการมีสวนรวม฿นการวางผนการมีสวนรวม
฿นการดานินงานการมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ
ละติ ด ตามผลละการมี ส ว นรวม฿นการรั บ
ผลประยชน์ฯลฯ ซึไงการมีสวนรวมของประชาชน
กาลังป็นกระสทีไเดຌรับความสน฿จจากหนวยงาน
ละองค์กรตางโ ทัๅงภาครัฐละ ภาคอกชน ทีไผานมา
พบวาอุปสรรคละปัญ หาของการปกครองสว น
ทຌ อ งถิไ น ตามหลั ก การกระจายอ านาจทีไ ส าคั ญ
ประการหนึไงกใคือ ประชาชนขาดความสน฿จ หรือขาด
การมีสวนรวมทางการมือง รัฐบาลจึงมีนวนยบายทีไ
ป็น ปัจจั ยทีไ ป็น สิไง จู ง ฿จ฿หຌ ประชาชน฿นทຌอ งถิไ น
หรือชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการบริหารจัดการ
ชุมชน฿นลักษณะ รวมคิด รวมทา รวมรับผิดชอบ
นาเปสูการพัฒนาทีไตรงป้าหมายกิดความชอบ
ธรรมอั น น ามาซึไ ง ประยชน์  ก ป ระชาชนอย า ง
ทຌ จ ริ ง นอกจากนีๅ ยัง ถื อ เดຌ ว า ป็ น การริไ มตຌ น ฿หຌ
ประชาชนเดຌขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรมทางการ
พัฒนาทຌองถิไนละชุมชนทีไสาคัญอีกดຌวย บทความ
นีๅ เ ดຌ ท บทวนนวคิ ด ทัไ ว เปการพั ฒ นา ชุ ม ชน
จุด มุ ง หมายละขอบข า ยของการพั ฒนาชุ ม ชน
ละ ห ลั ก ฿ น ก า ร ด า นิ น ง าน พั ฒ น า ชุ ม ช น
ซึไงนักพัฒนาตຌองยึดป็นนวทางปฏิบัติ
นวคดทั่วเปการพัฒนาชมชน
จากการทบทวนอกสารละงานวิ จั ย ทีไ
กีไยวขຌองกับความหมายของการพั ฒนามีนักวิชาการ
หลากหลายทานเดຌ฿หຌนิยามความหมายของการ
พัฒนาชุมชนทีไหลากหลายเวຌ อาทิชน
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ราชบัณฑิตยสถาน เดຌ฿หຌความหมายของคา
วา การพัฒนา ฿นภาษาเทยมาจากวฑฺฒน ฿น
บาลี ละวรฺธน ฿นภาษาสันสกฤต ปลวา ความ
จริญ
สนธยา พลศรี (25ไ5) เดຌ ฿หຌ ความหมาย
ละอธิบายเวຌวา การพัฒนา มาจากคาภาษาบาลี
วา วฑฺฒน (วัด-ทะ-นะ) ปลวาจริญ ซึไงบงออกป็น
สองส วน คื อ การพั ฒนาคนรี ยกว าภาวนากั บการ
พัฒนาสิไงอืไนโ ทีไเม฿ชคน ชน วัตถุ ละสิไง วดลຌอ ม
ตางโ รียกวาพัฒนา หรือวัฒนา ชน การกอสรຌาง
ถนน บอนๅา อางกใบนๅา สะพาน รงงานผลิตกระสเฟฟ้า
ป็ นตຌ น ละสนธยา พลศรี ยั งเดຌ ส รุ ป นวคิ ด ของ
นั กวิ ชาการต างโ ทีไ กล าวถึ งความหมายของการ
พัฒนา เวຌดังนีๅ คือ
1) การทา฿หຌดีขึๅน จริญกຌาวหนຌาขึๅนดย
เมหยุดนิไง
2) การปลีไ ย นปลงสภาพทีไ เ ม พ อ฿จ
เปสูสภาพทีไนาพอ฿จอยางมีระบบ
ใ) การกระจายรายเดຌ ของบุค คลเปสู
ชุมชน
ไ) กระบวนการจริ ญ ติ บ ต฿นทาง
ศรษฐกิจ
5) กระบวนการปรับปรุง คุณภาพชีวิต
ของชนบท ทัๅงดຌานศรษฐกิจละสังคม
ๆ) กระบวนการจั ด การองค์ ก ารทาง
สังคมทีไสามารถเปสูสภาพทีไดีกวา
็) การปรับปรุงระบบสังคม฿หຌทันสมัย
่) การพิไมขีดความสามารถของสังคม
อยางสูงสุด
้) การปลีไ ยนปลง฿นระบบทัๅ งคุณ ภาพ
ปริมาณ ละสิไงวดลຌอม
10) การปลีไยนปลงทีไมีทิศทาง หรื อ
วางผนเวຌลวงหนຌา
11) การสรຌางความสมอภาคดຌานศรษฐกิจ
สังคม การมือง ละระหวางชุมชนตางโ

ทัๅงนีๅสนธยา พลศรี เดຌบงนวคิดกีไยวกับการ
พั ฒนาของนั กวิ ชาการต างโ ออกป็ น ใ กลุ มมี
ลักษณะดังนีๅ
กลุ มทีไ 1 มี ความคิ ดหใ นว า การพั ฒนา
หมายถึงความจริญติบต ( Growth) คือ ป็นการ
พิไ ม ผลผลิ ต ซึไ ง กระท าดยระบบสั ง คมร ว มกั บ
สิไงวดลຌอม ชน การผลิตขຌาวพิไมขึๅน การสรຌางถนน
สะพาน ขืไอน ป็นตຌน
กลุมทีไ 2 มีความคิดหในวา การพัฒนา
หมายถึง การปลีไยนปลงระบบกระทาการ ชน มีการ
ปลีไยนปลงระบบสังคม ระบบการมือง ละ ระบบ
การบริหาร
กลุมทีไ ใ มีความคิดหในวา การพัฒนา
ป็ นการนຌนถึงวั ตถุ ประสงค์หลัก ถຌาป็ นการบริห าร
กใ ตຌ องบริ หารดຌ วยวั ตถุ ประสงค์ คื อ การท างานทีไ
มุงนຌนวัตถุประสงค์ป็นหลัก กลาวคือ การพัฒนา
ตຌองป็นเปตามวัตถุประสงค์ ละความตຌองการทีไ
เดຌรับความหในชอบ หรือการสนับสนุนจากบุคคล
ทีไกีไยวขຌองอยางกวຌางขวาง
ประวศ วะสี (25ไ1) เดຌกลาววาชุมชน
฿นภาษาอัง กฤษ Community ซึไง เดຌมีผูຌ฿หຌหลัก
นิยาม มากมายตกตางกันเปตามทัศนะความคิดหใน
จากการศึ กษารวบรวมขຌอ มูลละประสบการณ์
ของการพัฒนาชุมชน ตามชุมชนตางโ จะพบหใน
เดຌวาการพัฒนาชุมชนนัๅนมีนวความคิดทีไ ตกตาง
กั น บຌ า งตามภู มิ ป ระทศ ดยมี บ างประดใ น ทีไ มี
ความสาคัญ ดังตอเปนีๅ
1. มนุษ ย์  ป็น ทรั พ ยากรทีไส าคั ญ ทีไ
ของชุมชน ละปรัชญาของการพัฒนาชุมชน มีความ
ชืไอมัไน฿นพลังความสามารถของมนุษย์ การดารงอยู
หรือการลามสลายของชุมชน การพัฒนาชุมชนจะ
จริ ญ หรื อ สืไ อ มถอยของชุ ม ชนขึๅ น อยู กั บ คน฿น
ชุม ชนป็ นส าคั ญ การพั ฒ นาชุ ม ชนจึ ง ตຌ อ ง฿หຌ ค น
ป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ การพัฒนาคน
฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการพัฒนาตนอง ละชุมชน
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฿หຌมีมาตรฐาน฿นการดารงชีวิต หรือมีคุณภาพชีวิต
ทีไดี มี ความพรຌอมทีไจะพั ฒนาชุ ชนของตนอง฿น
ระดับหนึไง
2. การมีสวนรวมของประชาชนทีไจะมา
ชวยกันพัฒนาชุมชนป็นการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
฿นชุมชน เดຌ ขຌ ามาร วมคิ ด รวมปฏิบั ติ การ ละร ว ม
รับผิดชอบ฿นทุกโ รืไอง ทุกขัๅนตอน ทัๅงรวมคิด รวม
วางผน รวมปฏิบัติงาน รวมการประมินผล ละรวม
รับ ผลประยชน์ ทีไ กิ ดขึๅ น อาจจะกล าวเดຌว าการ
พัฒนาชุ มชนป็นของประชาชน ดยประชาชน
ละพืไอประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน
จึงป็นนวคิดทีไสาคัญประการหนึไงของการพัฒนา
ชุมชน
ใ. การชว ยหลื อ ตนองของคน฿น
ชุมชน จากความชืไอ฿นปรัชญารืไองศักยภาพละพลัง
ความสามารถของชุ ม ชนลຌ ว การพั ฒ นาชุ ม ชน
จึ ง ป็ น การสริ ม สรຌ า งขี ด ความสามารถของ
ประชาชน ละชุมชน฿หຌสามารถทีไจะพัฒนาชุมชน
เดຌดຌวยตนอง การขอความชวยหลือจากภายนอก
ชุมชนตຌ องป็น สิไง ทีไ กินความสามารถของคน฿น
ชุมชนท านัๅ น พืไอ฿หຌชุ มชนมีความขຌม ขใง ละ
พึไงพาตนองเดຌ ทัๅ งทางศรษฐกิจ ศีลธรรม คุ ณธรรม
ละสุขภาพทีไดี
ไ. การ฿ชຌทรัพยากร฿นชุมชนการพัฒนา
ชุ มชน฿ดผลประยชน์ ย อมกิ ดขึๅ น฿นชุ มชน ดั งนัๅ น
นอกจากการพัฒนาดຌวยการชวยหลือตนองของ
คน฿นชุมชนลຌวตຌอง฿ชຌทรัพยากรตางโ ชน คน
งิน วัสดุอุปกรณ์ ละรวมถึงทรัพยากรอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
กับการพัฒนาทีไมีอยู฿นชุมชนทีไเ มหวัง พึไง พาจาก
ภายนอกชุมชน พราะชุมชนอืไนโกใมีความจาป็น
ทีไ จ ะตຌ อ ง฿ชຌ ท รั พ ยากรพืไ อ น าเปพั ฒ นาชุ ม ชน
ช น ดี ย วกั น ฿นรืไ อ งของการ฿ชຌ ท รั พ ยากรพืไ อ
พั ฒ นาชุ ม ชนนีๅ ส ว นหนึไ ง กใ ตຌ อ งป็ น หนຌ า ทีไ ข อง
รัฐบาลจะตຌอง฿หຌการสนับสนุนอยางตใมทีไตรัฐจะ
฿หຌการชวยหลือมักจะป็นครงการ฿หญโท านัๅน

ทีไจะตຌอง฿ชຌทรัพยากรมาก ป็นผนละครงการ
ทีไรัฐบาลดานินการผานหนวยงานราชการเม฿ช
ป็ น ผนละครงการพั ฒ นาของประชาชน฿น
ชุมชน
5. การริ ริไ มของประชาชน฿นชุ มขน
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนชืไอ฿นสิทธิสรีภาพ
ของคนการพัฒนาชุมชนตຌองกิดจากความตຌองการทีไ
ทຌจริงของประชาชน฿นชุมชน ดยประชาชนป็น
ผูຌริริไม฿นการจัดทาครงการเม฿ชถูกกาหนดดยบุคคล
หรื อ หน ว ยงานภายนอกชุ ม ชนการด านิ น งาน
พัฒนา฿นขัๅนตอนตางโ ตຌอง฿หຌประชาชน฿นชุมชน
ป็นผูຌรับผิดชอบหนวยงานอืไนโควรป็นหนวยงาน
ทีไ ค อยส ง สริ ม สนั บ สนุ น ท า นัๅ น นวความคิ ด
ดั ง กล า วนีๅ จ ะกิ ด ขึๅ น เดຌ  ดยวิ ธี ฿ หຌ ก ารศึ ก ษาก
ประชาชน฿นชุมชน จนมีความรูຌความสามารถ฿น
ระดับทีไรียกวาคิดป็นทาป็นจนมีความสามารถทีไ
จะคຌนพบปัญ หาวิ ธีการกຌเ ขปัญ หา ละดาการ
กຌเขปัญหาเดຌดຌวยตนอง
ๆ. ขีดความสามารถของชุมชนละรัฐบาล
การพั ฒนาชุ มชนมุงนຌ น฿หຌ ด านิ นการดยคนละ
ทรัพยากร฿นชุมชนป็นสาคัญ พราะรัฐบาลมีขีด
ความสามารถจ ากั ดทัๅ งบุ คลากร งบประมาณหรื อ
ทรั พยากร ระบบบริ หาร ละด านิ นงานพั ฒ นา
สว นประชาชน฿นชุม ชนองกใมี ขี ดจ ากั ด ฿นรืไ อ ง
ความเม พรຌอมของคนละทรัพยากรทีไ฿ชຌ฿นการ
พั ฒ นาเม  พี ย งพอ ดั ง นัๅ น จะด านิ น งานพั ฒ นา
ชุม ชน฿นชุ มชน฿ดชุม ชนหนึไ ง จึ ง ตຌ อ งค านึ ง ถึง ขี ด
ความสามารถ฿นชุมชนละรัฐบาลกลาวคือ ชุมชน
ทีไมีความพรຌอมมากกใพึไ งความสามารถของตนอง
เดຌมากชุมชนทีไมีความพรຌอมนຌอยกใพึไงพาตนองเดຌ
นຌ อ ย รั ฐ กใ จ ะขຌ า เป฿หຌ ก ารสนั บ สนุ น มากขึๅ น ขี ด
ความสามารถของชุ ม ชนละรั ฐ นีๅ จ ะตຌ อ งป็ น
สัดสวนละสอดคลຌองซึไงกันละกัน
็. การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชน
การพัฒนาชุ มชนจะประสบความสารใจเดຌ ตຌองกิ ด
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จากการรวมมือกันระหวางรัฐบาลกับประชาชนเม
ปลอย฿หຌฝ่าย฿ดฝ่ายหนึไงรับผิดชอบพียงฝ่ายดียว
พราะรั ฐบาลละประชาชน฿นชุ ม ชนต า งมี
ความสามารถทีไจากัดเมสามารถดานินงานพัฒนา
ชุม ชน฿หຌ มี ป ระสิท ธิ ภ าพเดຌ ก ารร ว มมื อ ระหว า ง
รัฐบาลละประชาชนนีๅตຌองตัๅงอยูบนปรัชญา ละ
นวคิดของการพัฒนาชุมชน คือ ลงมือชวยหลื อ
ตนอง การ฿ชຌทรัพยากร฿นชุมชนการมีสวนรวมของ
ประชาชนละการสนับสนุนสง สริมของรัฐบาล
อย างหมาะสม นอกจากการร วมมือ ของรัฐ กั บ
ประชาชน฿นชุมชนลຌวยังสามารถขอการสนับสนุน
จากภาคอกชนละชุมชนภายนอกทีไพรຌอมจะเดຌ
การสนับสนับสนุนเดຌอีกทางหนึไงดຌวย
่. การพั ฒนาบบบใดสรใจการพัฒนา
ชุมชนตຌองดานิ นการเปพรຌอมโกันหลายโดຌา น
จะมุงพัฒนา฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไงเมเดຌพราะกิจกรรม฿น
การพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การดานินกิจกรรม
ตางตຌองสอดคลຌองป็นนวทางดียวกัน พืไอประหยัด
รงงาน งบประมาณ ละวลาทีไ฿ชຌการดานินงาน
พัฒนาชุมชนจึงตຌองกีไยวขຌองกับบุคคล หนวยงาน
ละองค์ ก ารต า งโป็ น จ านวนมากตຌ อ ง฿ชຌ ก าร
ประสานงานทีไดี จึงจะประสบความสารใจ
้. ความสมดุล฿นการพัฒนาการพัฒนา
ชุมชนมีกิจกรรมทีไตຌองดานินการหลายดຌานเม฿ชมี
พียงกิจกรรมดียวตຌองดานินการเปพรຌอมโกัน
ทุกดຌานเมมุง฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงพราะทุกกิจกรรมมี
ความกีไ ย วขຌ อ งกั น อย า ง฿กลຌ ชิ ด จึ ง ตຌ อ งค านึ ง ถึ ง
ความสมดุล฿นการพั ฒนาดຌว ย ช น ความสมดุ ล
ระหว างการพัฒนาคนกับ สิไงวดลຌ อม ความสมดุ ล
ระหวางการพัฒนารางกายกับจิต฿จของคนความสมดุล
ระหวางพศละวัย ป็นตຌน
10. การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชน
มีลักษณะ฿หຌการศึกษากประชาชนทุกพศ ทุกวัย
อยางตอนืไองกันเปตลอดชีวิต

กลาวดยสรุปการพัฒนาป็นนวคิดทีไ
มีรากฐานมาจากความสน฿จ ซึไงกิดขึๅนจากการสังกต
ปรากฏการณ์การปลีไยนปลงทางดຌานสังคมละ
วัฒนธรรม ซึไงอธิบายเวຌอยางชัดจนวาสังคมละ
วัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการปลีไยนปลงอยู
ตลอดวลาดຌวยสาหตุตางโ องค์ประกอบทีไกีไยวขຌอง
กับการพัฒนามีอยู ใ สวน คือ ผูຌกระทา฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลง จตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการ รวมทัๅง
กระบวนการต างโทีไ ท า฿หຌ กิ ดการปลีไ ยนปลงละ
ป้ าหมายของกระท าทีไ ท า฿หຌ กิ ดการปลีไ ยนปลง
ดยสรุปการพัฒนา (Development) มีความหมาย
ป็นสองนัย กใคือ ประการรก ฿นความหมายอยางคบ
การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดคຌน หรือริริไมทา
สิไง฿หมโ ขึๅ นมาละนามา฿ชຌป็นครัๅงรก ชน การ
คิดคຌนกระสเฟฟ้า การกระดิษฐ์ครืไอง คอมพิวตอร์
ละประการทีไ 2 ฿นความหมายอยางกวຌาง การพัฒนา
หมายถึง การปลีไ ยนปลงเป฿นทางทีไ ดีขึๅ นของ
ระบบตางโ฿นสังคมทีไเดຌรับการยอมรับจากคน฿น
สังคมนัๅน ดยมีหลักทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาดยมีจุดนຌน
อยูทีไลักษณะของการพัฒนา คือ การปลีไยนปลง
฿นดຌานปริมาณ คุณภาพ ละสิไงวดลຌอมทุกดຌาน
฿หຌดีขึๅน หรือหมาะสมกวาสภาพทีไป็นอยูดิมมีลักษณะ
ป็ นกระบวนการทีไ กิ ดขึๅ นอย างมี ล าดั บขัๅ นตอน
ตอนืไองกันเปมีลักษณะป็นพลวัตร ซึไงหมายความวา
กิดขึๅนอยางตอนืไองเมหยุดยัๅงมีลักษณะป็นผน
ละครงการ คือ กิดขึๅนจากการตรียมการเวຌลวงหนຌา
วาจะปลีไ ยนปลง฿คร ดຌาน฿ด ดຌวยวิธีการ฿ด มืไอ฿ด
฿ชຌงบประมาณละสิไงสนับสนุนทา฿ด ฿ครรับผิดชอบ
มีลักษณะป็นวิชาการ ซึไงหมายถึง การกาหนดขอบขต
ละกลวิธีทีไนามา฿ชຌ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตาม
ป้าหมายทีไกาหนด ชน การพัฒนาศรษฐกิจ การพัฒนา
ชนบท การพั ฒนาอุ ตสาหกรรม การพั ฒ นาชุ ม ชน
การพัฒนาการศึกษามีลักษณะทีไ฿หຌนๅาหนักตอการ
ปฏิบัติการจริงทีไทา฿หຌกิดผลจริงดยทีไการปลีไยนปลง
นีๅ ป็ นสิไ งทีไ กิ ดขึๅ นจากมนุ ษย์  ดยมนุ ษ ย์  ละพืไ อ
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มนุษย์หรืออาจจะกิดขึๅนองมีกณฑ์หรือครืไองชีๅวัด
ซึไงสามารถจะบอกเดຌวาการปลีไยนปลงเมวาจะป็น
ดຌานคุณภาพ ปริมาณ ละสิไงวดลຌอมดีขึๅนมากหรือ
นຌอยพียง฿ด฿นระดับ฿ด
จดม่งหมายละขอบข่ายของการพัฒนาชมชน
จุด มุง หมายละขอบขา ยของการพัฒ นา
ชุ ม ชนจากการทบทวนอกสารละงานวิ จั ย ทีไ
กีไ ย วขຌ อ งกั บ การการพั ฒ นาชุ ม ชนเดຌ มี ผูຌ  สดง
จุดมุงหมายละขอบขายของการพัฒนาชุมชนเวຌ
อยางหลากหลาย อาทิชน
จิ ต จ านงค์ กิ ติ กี ร ติ (25ใๆ) เดຌ ก ล า วถึ ง
จุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนเวຌวา การพัฒนา
ชุมชนป็นกระบวนการทีไตຌองกระทาอยางตอนืไอง
ละคอยป็นคอยเป ดยอาศัยหลักความตຌองการ
ละการริริไม จากประชาชนป็นหลัก พืไอวาผลทีไ
เดຌรับจะป็นการนนอนละถาวรตลอดเป จึงเดຌ
กาหนดจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนเวຌดังนีๅ
1. มุงทีไจะปลีไยนทัศนคติของประชาชน
฿หຌป็นผูຌทีไทันตอหตุการณ์ มีความคิดกຌาวหนຌา
2. มุง฿หຌประชาชนมีความสานึก฿นการ
ป็ น สมาชิ ก ของชุ ม ชน รูຌ จั ก ร ว มรงร ว ม฿จกั น
กຌปัญหา ละความป็นอยูของชุมชนพืไอความ
จริญของตนองละชุมชน
ใ. มุงจะ฿หຌประชาชนมีความรับผิดชอบ
รูຌจั ก รับ ผิ ดชอบ฿นการด านิ น งานรั บผิ ด ชอบต อ
ตนอง ชุมชน ละประทศชาติ
ไ. มุงทีไจะ฿หຌประชาชนรูຌจักชวยตนอง
กระตื อรื อรຌ น฿นการกຌ ปั ญหาของชุ มชนมี ค วามคิ ด
ริ  ริไ ม ละปรั บ ปรุ ง ความป็ น อยู ฿ หຌ ดี ขึๅ น ทัๅ ง ดຌ า น
ศรษฐกิจสังคมละวัฒนธรรม
อภิชั ย พันธสน (25ใ้) กลาวถึงจุดมุ ง หมาย
ของการดานินงานพัฒนาชุมชนเวຌว า พืไอมุงทีไจะ
ขจัดรครຌาย สาคัญของสังคม ใ ประการ เดຌก ความเมรูຌ
ความยากจน ละรคภัยเขຌจใบ ดยมืไอเดຌพัฒนา

ชุมชนลຌว ประชาชน฿นชุมชนจะเดຌมีความรูຌ มีสุขภาพ
พลานามัยดี ละนาความมัไนคงทางศรษฐกิจมาสู
ชุมชนละประทศชาติ
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (25ไ่) เดຌสดงทัศนะ
กีไยวกับหลักการพัฒนาทีไยัไงยืนเวຌวา การพัฒนาทีไ
ยัไง ยืนป็นกระบวนการรียนรูຌละปลีไยนปลงทีไ
กวຌางลึก ป็นพลวัตร (Dynamic Process) ดยมี
จุดมุง หมายพืไอสรຌางสริมระบบการดานินงาน
ของมนุ ษ ย์ มี  หตุ มี ผ ลหมาะสมกั บ วิ ธี ชี วิ ต ทีไ มี
หตุผล อาศัยหลักการพัฒนาทีไยัไงยืนบบองค์รวม
ละหลั ก การทีไ  ป็ น ผลห ง การบู ร ณาการทาง
นวความคิด ทีไนຌนครงสรຌางละวัฒนธรรมทาง
สังคม พืไอป็นการสรຌางรากฐานความคิดกีไยวกับ
การพัฒนา฿นสังคมมนุษย์ การพัฒนาดยนຌนยึด
หลั กบู รณาการตามทีไ กล าวมาขຌ างตຌ นนัๅ นมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก การจั ด การมนุ ษ ย์ กั บ
สิไ งวดลຌ อม คื อ พั ฒนาพืไ อน าเปสู ความยัไ งยื น฿น
ขณะดียวกันหลักทีไป็นหัว฿จของการพัฒนาอยูทีไ
ตัวของมนุษย์ละประทศชาติ ดย฿หຌความหมาย
ของการพัฒนาประทศ คือ การสวงหาลูทางกຌเ ข
ปัญหาความอดอยาก หรือทุพภชนา การกຌปัญหา
ความยากจนละปั ญ หาดຌ า นการจใ บ ป่ ว ยของ
ประชาชนการพัฒนามีความหมายกวຌางครอบคลุม
ทัๅงดຌานความจริญติบตทางศรษฐกิจ ละการ
สรຌ างสรรค์ ความป็ นธรรมทางสั งคม กล าวคื อ การ
พัฒนาควรจะป็ น การด านิ นการเปสู ป้ าหมาย
ดังตอเปนีๅ
1. ครอบครัวตละครอบครัวมีรายเดຌ
พอพียงสาหรับการสวงหาปัจจัยยังชีพ อันเดຌก
อาหาร ทีไอยูอาศัย ครืไองนุงหม ละยารักษารค
2. หัวหนຌาครอบครัวมีงานทาพราะการ
มีงานทาจะทา฿หຌมีการกระจายรายเดຌอยางตอนืไอง
ละทัไวถึง
ใ. ความสมอภาคทางอกาส฿นการ
เดຌรับบริการสาธารณะจากรัฐบาลอยางทาทียม
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กันดยฉพาะอยางยิไงทางดຌานการศึกษา การสาธารณสุข
ละบริการอืไนโ
ไ. การมี  สรี ภาพขัๅ น พืๅ นฐานของ
ประชาชน฿นทางการมือง การสมาคม ละวัฒนธรรม
รวมทัๅ งมี  อกาสขຌ า มามี ส ว นร ว ม฿นการก าหนด
นยบายของรัฐดຌวย
5. ประทศมีอิสรภาพ฿นการกาหนด
นยบาย ละนวทาง฿นการบริหารละพัฒนาประทศ
ของตนเดຌอยางทຌจริง
จากความหมายหลั ก ของการพั ฒ นา
สดง฿หຌหในวาการพัฒนาจะผูกพันอยูกับอุดมการณ์
บรรทัดฐานหรื อปทั สถานทางความคิดค านิยมของคน
ละการ฿หຌคุณคาทางสังคมทีไตกตางกันกใตาม ต
฿นความหมายทีไชัดจนนัๅน การพัฒนาป็นกระบวนการ
ปลีไยนปลงการสรຌางสรรค์ ความกຌาวหนຌา฿นทาง
ศรษฐกิจ ความป็นธรรมทางสังคม ความสมอภาค
ทางการมือ งการธารงรักษาวัฒนธรรมอันดีง าม
ของประทศ฿ดประทศหนึไง ดຌวยวิธีการบริหารทีไ
หมาะสม พืไ อ บรรลุ  ป้ า หมาย฿นอั น ทีไ จ ะสรຌ า ง
คุณภาพชีวิตของคน฿นประทศ฿หຌดีขึๅนมีดุลยภาพ
฿นการจัดสรรตลอดจนการกระจายทรัพยากรทาง
ศรษฐกิจ ละสังคมทีไหมาะสมมากยิไงขึๅน
ชินรัตน์ สมสืบ (25ใ่) กล าวถึงขอบข า ย
ของการพัฒ นาประกอบดຌว ยการพั ฒนา฿นดຌ า น
ตางโ ดังนีๅ
1. การพัฒนาดຌานการมือง เดຌก การ
ปลีไ ย นปลงความรูຌ ความคิ ด ของสมาชิ ก ฿น
ชุ ม ชน ตลอดจนนวปฏิ บั ติ กลเกละวั ส ดุ
อุปกรณ์ทางดຌานการมืองการปกครอง฿นชุมชน
2. การพัฒ นาชุมชนดຌา นศรษฐกิ จ
เดຌก การปลีไยนปลงความรูຌกีไยวกับการทามา
หากิน การผลิต การลกปลีไยนหรือจาหนาย
ใ. การพัฒนาชุมชนดຌานการศึกษา
เดຌก การปรับปรุงปลีไยนปลงระบบการศึกษา
ทัๅง฿นรูปบบทีไป็นทางการละเมป็นทางการ

ไ. การพั ฒนาชุมชนดຌานสังคม เดຌก
การปรับปรุงปลีไยนปลงสดงบทบาทตามสถานะ
ตางโ ชน พอ ม ลูก ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน
5. การพั ฒนาชุ มชนดຌ านวั ฒนธรรม
ซึไงป็นวัฒนธรรมทัๅงดຌานวัตถุ ละเม฿ชวัตถุ เดຌก
ศีลธรรม จรรยา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ละประพณี
ๆ. การพัฒนาชุมชนดຌานครอบครัว
ละประชากร เดຌก การลดขนาดของครอบครัว
ละการมีวัฒนธรรมครอบครัวทีไดี
็. การพัฒนาดຌานอนามัยละดຌาน
สาธารณสุข เดຌก การปรับปรุงปลีไยนปลงภาวะ
วดลຌอม ละสงสริมสุขภาพอนามัย฿หຌประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตน฿หຌถูกสุขลักษณะ
่. การพัฒนาชุมชนดຌานนันทนาการ
ป็นรืไองการ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็นประยชน์
สัญญา สั ญญาวิ วัฒน์ (2522) เดຌก ลา วถึ ง
ขอบขายของการพัฒนาชุมชนวา สิไงทีไจะตຌองพัฒนา
฿นชุมชน เดຌก การพัฒนาดຌานสังคม การพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจ การพัฒนาดຌานการมืองการปกครอง ละการ
พัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
กล าวดยสรุ ปจุ ดมุ งหมายของการพั ฒ นา
ชุมชน คือ การพัฒนาคน พัฒนาชุมชน฿หຌขຌมขใง
ละพัฒนาพืไอสรຌางความสุขของทัๅงคนทัๅงชุมชน
ทัๅ งทางดຌ านจิ ตวิ สั ยละวั ตถุ วิ สั ย อี กอย า งหนึไ งการ
พัฒนาชุมชน คือ การสงสริม฿หຌประชาชนป็นคนทีไมี
คุณ ภาพดี ป็ น คนทีไ มี คุ ณธรรม ละป็น คนทีไ มี
ความสั นติ สุ ข มืไ อชุ มชนกิ ดการพั ฒนาพืไ อ
ปลีไยนปลงทัศนคติของประชาชน฿หຌมีความรูຌทา
ทัน ความปลีไย นปลงของสั ง คม สามารถสรຌ า ง
ความมัไ น คงทางดຌ า นศรษฐกิ จ สรຌ า งจิ ต ส านึ ก
ความรับผิด ชอบต อชุมชน อัน จะสง ผล฿หຌ ชุมชน
ขຌมขใ งทัๅงทางดຌ านศรษฐกิ จดຌ านสังคม สิไงวดลຌอม
การมือง ละวัฒนธรรมอันดีง าม฿นชุมชนอยาง
ยัไงยืน ดังนัๅนการพัฒนาชุมชนป็นการพัฒนาคน
หรื อประชาชน฿นชุม ชน พืไอ นาเปสู การพัฒ นา
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ดຌ า นต า งโ ฿นชุ ม ชน ละการศึ ก ษาป็ น หั ว ฿จ
ส าคั ญ ต อ ความส ารใ จ ฿นการพั ฒ นา ต ฿ นการ
ทางานกับคนนัๅนป็ นรืไองทีไละอียดอ อนตຌองอาศั ย
วลา ละความอดทน ซึไงตຌองขຌา฿จหลักการละ
ปรัชญา฿นการพัฒนาชุมชนดຌวย
หลัก฿นการดานนงานพัฒนาชมชนิ
จากการทบทวนอกสารละงานวิ จั ย ทีไ
กีไ ยวขຌอ งกั บการมี สว นร วม฿นการพัฒ นาชุม ชน
เดຌ มี นั ก วิ ช าการหลายท า นเดຌ ก ล า วถึ ง หลั ก การ
พัฒนาชุมชนทีไหลากหลาย อาทิชน ทนงศักดิ์ คุຌมเขนๅา
(25ไ0) เดຌกลาวถึง หลัก฿นการดานินงานพัฒนา
ชุม ชน ซึไ ง นั กพั ฒ นาตຌ อ งยึ ดป็ น นวทางปฏิ บั ติ
ประกอบดຌวย
1. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีละศักยภาพ
ของประชาชน ดยนั ก พั ฒ นาจะตຌ อ งชืไ อ มัไ น ว า
ประชาชนนัๅนมีศักยภาพมีความรูຌความสามารถทีไ
ฝงรຌ น อยู ฿ นตั ว สามารถทีไ จ ะปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ตนองเดຌ จึ ง ตຌ อง฿หຌ อกาสประชาชน฿นการคิ ด
วางผนพืไอกຌปัญ หาชุ มชนดຌ วยตั วของขาอง
นักพัฒนาควรจะป็นพียงผูຌกระตุຌน นะนา สงสริม
ละปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌศักยภาพทีไมีอยู
฿หຌมากทีไสุด
2. ยึดหลักการพึไงตนองของประชาชน
ดยนักพัฒนาจะตຌองยึดมัไนวานยบายการพัฒนา
ชนบทละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาชุ ม ชน
ตຌ อ งการสนั บ สนุ น ฿หຌ ป ระชาชนพึไ ง ตนองเดຌ
ซึไง สามารถทีไจะทากิจกรรมหรือครงการพัฒนา
บางประภทเดຌ ดยอาศั ยการชวยหลือของตนอง
ของคน฿นชุมชนหรือหมูบຌานป็นหลักสวนรัฐบาล
นัๅ น จะคอยช ว ยหลื อ สนั บ สนุ น อยู  บืๅ อ งหลั ง
ละชวยหลือ฿นสวนทีไกินขีดความสามารถของ
ประชาชน
ใ. ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชนป็นการปຂดอกาส฿หຌ

ประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการคิด การตัดสิน฿จ
วางผนปฏิบัติตามผน ละติดตามประมินผล
฿นกิจกรรมหรือครงการ฿ดโทีไจะทา฿นชุมชนป็น
การ฿หຌอกาสกประชาชน฿นชุมชน หรือหมูบຌาน
เดຌ ร ว มกิ จ กรรมตัๅ ง ต  ริไ ม คิ ด จนกระทัไ ง ถึ ง การ
ติ ดตามประมิ นผลของการท ากิ จกรรม ทัๅ งนีๅ พืไ อ฿หຌ
ประชาชนเดຌมีสวนรวมอยางทຌจริง฿นการดานินงาน
อันป็นการปลูกจิตสานึก฿นรืไองความป็นจຌาของ
ครงการหรือกิจกรรม
ไ. ยึ ดหลั กประชาธิ ปเตย฿นการ
ดานินงานพัฒนาชุมชนจะตຌองริไมดຌวยการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกัน ละรวมกันคิดตัดสิน฿จวา
จะทาอะเรมืไอตกลงกันลຌวกใรวมกันทาดยมอบหมาย
฿หຌ  ตล ะคนเดຌ รับ ผิ ดชอบรว มกัน งานจะมาจาก
ประชาชน฿นชุมชนองเมเดຌมาจากการถูกสัไง฿หຌทา
นักพัฒนาจะเม฿ชຌวิธีการออกคาสัไง ตจะตຌอง฿หຌ
การศึกษา ชักชวน สนอความหใน฿หຌประชาชนเดຌ
พิจารณาวิคราะห์ดຌวยหตุดຌวยผล ละหาขຌอสรุป
ตัด สิน ฿จกຌ ปัญ หาอง ดยการช ว ยหลื อ ซึไง กั น
ละกันตามวิถีทางหงประชาธิปเตย
องค์การสหประชาชาต เดຌกาหนดหลักกณฑ์
การพัฒนาชุมชนเวຌ 10 ประการ คือ
1. ฿นการพั ฒ นาชุ ม ชนถื อ ว า บรรดา
กิจการตางโ ทีไดานินเปนัๅน ตຌองป็นเปพืไอสนอง
ความตຌองการของชุมชนดยสวนรวม ดยฉพาะ
ครงการรกริไมดานินการ
2. ครงการพัฒนาชุมชนนัๅนจะตຌองป็น
ครงการอนกประสงค์ คือ มี วัตถุ ประสงค์ พืไ อ
กຌปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุง ความสุขความ
จริญ฿นหลายโ ดຌานพรຌอมกัน
ใ. การพัฒนาชุมชนจะตຌองดานินการ
พืไอปลีไยนปลงทัศนคติของประชาชนเปพรຌอม
กับการดานินงานตามครงการ
ไ. ตຌ อง฿หຌป ระชาชนขຌา มามี สว นร ว ม
อยางตใมทีไ฿นครงการตางโ ทีไจัดขึๅน พืไอป็นการ

ปีทีไ 2 ฉบับ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 255้ | Vol2,No.2 May-August 2016: ISSN 2465-3578
97

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
Western University Research Journal of Humanities and Social Science

สรຌางพลังชุมชน ละจัดรูปสถาบันหรือหนวยงาน
ปกครอง หนวยงานบริการของประชาชนนัๅน
5. ตຌ อ งสวงหาผูຌ น า฿นทຌ อ งถิไ น ละ
พัฒนาคุณลักษณะของผูຌนา฿นทຌองถิไนตามลักษณะ
ของกิจกรรมละความจาป็นของชุมชน
ๆ. ตຌ องยอมรั บละปຂ ดอกาส฿หຌ สตรี
ยาวชน เดຌ  ขຌ า มามี บ ทบาท฿นครงการพั ฒ นา
ชุม ชน฿หຌม ากทีไ สุด พราะสตรีมี บ ทบาทต อ การ
ขยายตั ว ของงานละนวความคิ ด ต า งโ ส ว น
ยาวชนนัๅนจะสามารถป็นกาลังรับชวงงานเดຌป็น
อยางดี
็. รัฐบาลจะตຌองจัดบริการเวຌ฿หຌพรຌอม
พืไอคอยสริมงานของประชาชนป็นหลักประกัน
฿น ประสิทธิภาพของงานละกาลัง฿จ
่. การวางผนงานพืไ อ การพั ฒ นา
ชุ ม ชนอย า งมี ร ะบบ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตัๅ ง ต
ระดับชาติ จนถึง
ระดับทຌองถิไน รวมทัๅงการจัดการบริหารงาน฿นทุก
ระดั บ ตຌ อ งมี ค วามคล อ งตั ว ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อยางทຌจริง
้. ฿นการดานิน งานพัฒ นาชุมชนนัๅ น
ตຌองมีการวางผนดานิ นงาน฿หຌกิ ดความจริ ญ
พรຌอมโ กั นเปทัๅง ระดับทຌองถิไ น ระดับ ชาติ ละ
นานาชาติ เดຌขຌามามีสวนรวมดຌวย
10. ฿นการวางผนพืไ อ การพั ฒ นา
ชุม ชนนัๅ น ตຌอ งมีก ารวางผนด านิ นงาน฿หຌ  กิ ด
ความจริญพรຌอมโ กันเป ทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละ
ระดับชาติดຌวย ทัๅงนีๅพืไอป็นการสรຌางความจริญ
฿หຌเดຌระดับกันทุกสวนของประทศ
กล า วดยสรุ ป การพั ฒ นาชุ ม ชนป็ น
กระบวนการ฿หຌ ก ารศึ ก ษาก ชุ ม ชน ซึไ ง ฿น
กระบวนการ฿หຌการศึกษานัๅน เดຌกิดขึๅนบนสถานะ
หงความทาทียมกัน ทัๅงนีๅกใพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ
ขຌามารวมจัดการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู฿นทຌองถิไน฿หຌ
กิ ด ประยชน์ ต อ ชุ ม ชนของตนอง฿หຌ ม ากทีไ สุ ด

ทຌายทีไสุดลຌวประชาชนตຌองสามารถตัดสิน ฿จละ
ลงมือกຌปัญหาของตนองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
พราะสภาพการณ์฿นปัจจุบันป็นยุคหงการยง
ชิ ง ทรั พ ยากรซึไ ง มี จ านวนนຌ อ ยลง การย ง ชิ ง
ทรั พ ยากรหล า นีๅ ห ากประชาชนเดຌ รั บ ขຌ อ มู ล
ขา วสารทีไเ ม ป็ นประยชน์ ตอ การพัฒ นาชุม ชน
ของตนองลຌ ว ย อ มเม อ าจพั ฒ นาชุ ม ชนของ
ตนองเดຌ อยางเรกใตามการจะตัๅงความ คาดหวัง
ฉพาะสวนของชุมชนหมดกใเมเดຌ พราะชุมชนยัง
ขาดการวิ  คราะห์  ละขຌ อ มู ล ทีไ  ป็ น ระบบ จึ ง
จาป็นตຌองอาศัยนักพัฒนาภายนอกอยูสวนหนึไง
กระบวนการพัฒนาชุมชนจะตຌองอาศัยการมีสวน
รวมของทุกฝ่ายจึงจะประสบผลสารใจ ดยฉพาะ
อยางยิไง กระบวนการทีไมีสวนรวมของประชาชน
อยางทຌจริง
บทสรป
การพั ฒ นาชุ ม ชนป็ น กระบวนการละ
ยุ ท ธวิ ธี ห นึไ ง ทีไ ท างาน฿นชุ ม ชนหรื อ ฿นหมู บຌ า น
ดยสนับสนุน฿หຌ มีการพัฒนาสภาพวดลຌอมของคน
คือ พัฒนาทางดຌานวัตถุ ละมีการพัฒนาสภาพจิต฿จ
ของคน คือ พัฒนาทางดຌานจิต฿จควบคูกันเป ชน การ
สรຌางถนนสายหนึไงขึๅน฿นหมูบຌานจะตຌองกิดจาก
ความตຌ องการทีไ ทຌ จริ งของประชาชน฿นหมู บຌ านนัๅ น
มิ฿ชกิดจากความตຌองการของนักพัฒนา นอกหนือเปจาก
ขຌางตຌนนีๅ กระบวนการพัฒนาชุมชนยังชวยสนับสนุน
฿หຌมีการพัฒนาทางดຌานศรษฐกิจ สังคม ละการมือง
฿นชุมชนอยางเดຌสัดสวนเมหนักเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง
฿นดຌานศรษฐกิจชวยทา฿หຌประชาชนมีผลผลิตทีไ
พิไมขึๅนมีรายเดຌพิไมขึๅน ละมีการคมนาคมตางโ
สะดวกขึๅ น ฿นดຌ า นสั ง คมช ว ยท า฿หຌ ป ระชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึๅน รูຌจัก฿ชຌวลา฿หຌป็นประยชน์
หในถึงความสาคัญของครอบครัว หลีกลีไยงอบายมุข
ละรูຌ จั ก สี ย สละพืไ อ ส ว นรวม฿นดຌ า นการมื อ ง
ชวยทา฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการ
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ประชาธิ ปเตย รูຌ จั กรั กละหวงหน฿นสิ ทธิ สรีภ าพ
ของคนเป฿ชຌสิทธิ์฿ชຌสียง฿นการลือกตัๅงรูຌจักรวมกัน
คิ ดร วมกั นตั ดสิ น฿จ ร วมกั นวางผน ละร ว มกั น
ปฏิ บั ติ ง านพืไ อ ประยชน์ ข องชุ ม ชนส ว นรวม
ป็นตຌน
ความสมดุ ล ของการพั ฒ นาทางดຌ า นวั ต ถุ
ละจิต฿จจะนาเปสูจุดหมายปลายทางสูง สุดของ
กระบวนการพัฒนาชุมชนนัไนกใคือการพัฒนาคน
อั น หมายถึ ง การพั ฒ นาคน฿หຌ มี ทัๅ ง คุ ณ ภาพละ
คุณธรรมทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละการมือง
อยางเดຌสัดสวนกัน การพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพป็น
ผลสืบนืไองมาจากการพัฒนาทางดຌานวัตถุ สวนการ
พัฒนา฿หຌคนมีคุณธรรมป็นผลสืบนืไองมาจากการ
พัฒนาทางดຌานจิต฿จ อธิบายเดຌวากระบวนการพัฒนา
ชุมชน มุ งพั ฒนา฿หຌประชาชนมีความรูຌ ความสามารถ
ทางานทีไรับผิดชอบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ (คุณภาพ)
ละมีความซืไอสัตย์ ยอมสียสละผลประยชน์สวนตัว
พืไอชุมชนสวนรวม (คุณธรรม) ชน ฿นดຌานศรษฐกิจมี
ความสามารถพิไ ม ผลผลิ ต ต า งโมากมายท า฿หຌ

ฐานะทางศรษฐกิจดีขึๅน ตขณะดียวกันกใมิเดຌมุง
คຌากาเรจนกิ นควรจนทา฿หຌ ประชาชน฿นชุมชน
ตຌองดือดรຌอน ฿นดຌานสังคมรูຌจักทานุบารุงศาสนา
ขนบธรรมนี ยมประพณี ฿หຌ  กี ยรติ ละหใ น
ความสาคัญของสตรี ดใก ละคนชรา อยางจริง฿จ
ขณะดียวกันกใเ ม฿ชຌศาสนาหรือขนบธรรมนียม
ประพณีมาป็ นครืไองมื อสวงหาผลประยชน์฿สตั ว
ชน มาอຌ างศาสนาพืไอผลประยชน์ของตนส าหรั บ
ดຌานการมือง คือ รูຌจักสิทธิละหนຌาทีไของตน ชวยกัน
สง สริ ม ป้ อ งกั น ละรั กษาการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปเตย ขณะดี ยวกั นกใ เม สวงหาประยชน์
สวนตัวทางดຌานนีๅ ชน เป฿ชຌสิทธิ์฿ชຌสียงลือกตัๅง
ดຌวยความสุจริต฿จ เมทาการตอตຌานหรือหาทาง
ท าลายผูຌ ทีไ มี ค วามคิ ด หใ น เม ต รง กั บ ตนอง
หรือมืไอมีอกาสขຌาเปป็นตัวทนของประชาชน
฿นสภาระดับตางโ กใเมมุงสวงหาตประยชน์฿ส
ตัวดยมิเดຌคานึงถึงประยชน์สวนรวม ป็นตຌน
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การพัฒนาองค์กรธรกจขนาดกลางละขนาดย่อมตามนวปรัชญาศรษฐกจพอพียง
฿นกล่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างิแ
Organization Business Development of Small and Medium Sized
Enterprises (SMEs) based on the Principle of Sufficiency Economy
Philosophy in The Lower Central Provinces Region 1
ยาวลักษณ์ิิชาวบ้านพธ์

1

บทคัดย่อ
การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา (1) การพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (2) ปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ละ (ใ) นวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุ มจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการ
วิจัยชิงปริมาณ ดยกลุมตัวอยางคือ ผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง
เดຌก จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ละจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน ไ00 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัยคือ บบสอบถาม สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล คือ คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐาน คา t-test
คา F-test ละคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สัน ผลการวิจัยพบวา (1) ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง
มีอายุระหวาง ใ1-ไ0 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตไากวา มีประสบการณ์฿นการทางาน 5-10 ปี
มีรายเดຌฉลีไยตอดือน ใ0ุ001-50ุ000 บาท ละมีตาหนงหุຌนสวนธุรกิจ (2) รูปบบธุรกิจป็นหຌางหุຌนสวนจากั ด
ป็นธุรกิจประภทสินคຌาปรรูปทางการกษตร ระยะวลา฿นการดานินงานระหวาง 5-10 ปี ทุน฿นการดานินงานระหวาง
1ุ000ุ000-ใุ000ุ000 บาท มีพนักงานนຌอยกวา 50 คน มีรายเดຌฉลีไยตไากวา 5ุ000ุ000 บาทตอปี (ใ) ผูຌประกอบการมีความ
คิดหในกีไยวกับปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ดยรวม ละรายดຌานเดຌก ดຌานการรียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ละดຌานการนาทคนลยีมา฿ชຌ อยู฿นระดับมาก
สวนดຌานการสริมสรຌางการรียนรูຌกบุคคล ละดຌานการจัดการรียนรูຌ อยู฿นระดับปานกลาง (ไ) ผูຌประกอบการมีความคิดหใน
กีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดยรวมละรายดຌานเดຌก
ดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌานการรียนรูຌ อยู฿นระดับมาก (5) ผูຌประกอบการทีไมีอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์฿นการทางาน ละตาหนงงานตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตกตางกัน สวนปัจจัยดຌานพศ สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไย
ตอดือน มีความคิดหในเมตกตางกัน (ๆ) ผูຌประกอบการทีไมีประภทธุรกิจ ระยะวลา฿นการดานินงาน จานวนพนักงาน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุ รกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ตกตางกัน สวนรูปบบธุรกิจ ทุน฿นการดานินงาน ละรายเดຌฉลีไยตอปี มีความคิดหในเมตกตางกัน (็) การจัดการ
ความรูຌ เดຌก ดຌานการรียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ดຌานการสงสริมการรียนรูຌ ดຌานการจัดการรียนรูຌ ละดຌานการ
นาทคนลยีเป฿ชຌ มี ความสัมพันธ์กับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิ จ
พอพียง
คาสาคัญ:ิธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมุ ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงุ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
1

นักวิชาการอิสระ
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Abstract
The objective of this research was aimed (1) to examine the development of small and
medium-sized business enterprises (SMEs), based on the Sufficiency Economy in lower central
provinces 1, (2) to investigate factors that have affected the SMEs development, based on based on
the Sufficiency Economy in lower central provinces 1, and lastly; (3) to explore the SMEs
development approach based on based on the Sufficiency Economy in lower central provinces 1. It is
a quantitative research. The sample included a total of 400 small and medium-sized (SME)
entrepreneurs in the lower central provinces including Nakhon Pathom, Ratchaburi, Karnchanaburi,
and Suphanburi. The instrument used in this study included the questionnaires. The statistics
implemented in analyzing data included frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, Ftest and Pearson correlation–test. The results as follows; (1) The respondents mainly were female,
age in range between 31-40 years, married status, Bachelor's degree or lower, work age in range
between 5-10 years, monthly average income ranged between 30,001-50,000 Baht, and in position
title of business partner, (2) business model was characterized of a limited partnership, product
category was processed agricultural products, a period of service ranged between 5-10 years ,
operating capital ranged between 1ุ000ุ000-ใุ000ุ000 Baht, number of employees hired was 50
persons or lesser, average annual earning was 5 million Baht or lesser , (3) The operators were of
considerable opinions about the factors affecting the development of the SME business enterprises,
based on the Sufficiency Economy overall and in each respect of area; learning, organizational
modification, and application of the technology while they were of moderate opinions about the
factors affecting the development of the SME business enterprises on individual’s learning
enhancement and learning arrangement, (4) the operators were of considerable opinions about the
factors affecting the development of the SME business enterprises, based on the Philosophy of
Sufficiency Economy overall and in each respect of area; product development, process
development, and learning, (5) the operators with different age, education, working experience, and
job title were of different opinions about the factors affecting the development of the SME business
enterprises, based on the Philosophy of Sufficiency Economy whereas no differences in opinions on
the factors affecting the development of the SME business enterprises under the sufficiency economy
philosophy was found in the operators with different sex, marital status, and monthly average
income, (ๆ) the operators with different type of business, length of service, and number of employees
hired were of different opinions about the factors affecting the development of the SME business
enterprises, based on the Philosophy of Sufficiency Economy whereas no differences in opinions on
the factors affecting the development of the SME business enterprises under the sufficiency economy
philosophy was found in the operators with different operating capital and average annual income,
(็) knowledge management included learning, organizational modification, learning promotion, and
the application of the technologies were associated with the development of small and medium
business enterprises under the sufficiency economy philosophy.
Key word: Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), Sufficiency Economy Philosophy, The Lower
Central Provinces Region 1
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บทนา

หตุ ผ ล฿นการพั ฒ นาประทศมี ก ารสรຌ า ง
ภูมิคุຌมกัน รวมทัๅงการมีความรูຌคียงคูกับคุณธรรม
฿นการพัฒนา ซึไงพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว
เดຌมีพระราชดารัสกพสกนิกรชาวเทยมาตัๅงตปี
พ.ศ. 251็ ตเมเดຌมี การนามา฿ชຌหรือพูดถึงกัน
อยางจริงจัง จนกระทัไงกิดวิกฤตศรษฐกิจ ปี พ.ศ.
25ไ0 ทา฿หຌประชาชนดยฉพาะรัฐบาลตຌองหัน
กลับมาทบทวนพืไอหาทางออก฿หຌกับวิกฤตของ
ชาติ ตัๅงตนัๅนป็นตຌนมา นวคิดศรษฐกิจพอพียง
กใ ก ลายป็ น ทีไ ก ล า วขานกั น อย า งกวຌ า งขวาง
รัฐบาลพยายามนานวคิดศรษฐกิจพอพียงมา
ประยุกต์฿ชຌกับนยบาย จนกลายป็นการสรຌาง
กระสวาทกรรมการพัฒนาทีไถูกนามา฿ชຌพืไอหา
ผลประยชน์  ดยทีไ เ ดຌ รั บ การปฏิ บั ติ ต ามอย า ง
ทຌจริง (อรสุดา จริญรัฐุ 25ไๆุ หนຌา 1ไ)
นอกจากนีๅปรัชญาศรษฐกิจพอพียงยังเดຌ
ถูกยกมา฿ชຌป็นนวทาง฿นการวางนยบายทาง
ศรษฐกิ จ สั ง คมของเทยดยรั ฐ ธรรมนู ญ ห ง
ราชอาณาจั ก รเทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 กຌ เ ข
พิไมติม (ฉบับทีไ 1) ละ (ฉบับทีไ 2) พุทธศักราช
255ไ เดຌ ร ะบเวຌ ฿ นส ว นทีไ ็ นวนยบายดຌ น
ศรษฐกิจ ม.่ใ ความวา รัฐตຌองสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌ มีก ารดานินการตามนวปรัช ญา
ของศรษฐกิจพอพียง
฿นปี พ.ศ. 255่ ทีไผานมาประทศตาง โ
ทัๅ ง 10 ประทศ฿นอาซี ย น รวมตั ว กั น ป็ น
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ดังนัๅน ยุทธศาสตร์การ
สงสริมธุรกิจของเทยจึงตຌองสริมสรຌางศักยภาพ
ธุรกิจของเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวาง
ประทศ ดยการสรຌางความรูຌความขຌา฿จการพิไมขีด
ความสามารถ฿หຌ กั บ ธุ ร กิ จ ฿นรืไ อ งห ง งิ น ทุ น
ละการนานวัตกรรม฿หม โ มา฿ชຌ฿นการดานิน
ธุรกิจ ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ของธุ ร กิ จ เทย ละตรี ย มความพรຌ อ มขຌ า สู

การขຌ า มาของกระสลกาภิ วั ต น์ เ ดຌ
ปลีไ ย นปลงวิ ถี ชี วิ ต ความป็ น อยู ข องคน฿น
สังคมเทย ทัๅงทางดຌานศรษฐกิจ การมือง ละ
ดยฉพาะอย า งยิไ ง ทางดຌ า นวั ฒ นธรรม ท า฿หຌ
กระสลกตะวั น ตกขຌ า มามี อิ ท ธิ พ ลละ
ปลีไ ย นปลงพฤติ ก รรมทางดຌ า นการบริ  ภค
ท า฿หຌ ค นหั น มา฿หຌ ค วามส าคั ญ กั บ การงิ น
การกอบกยกาเร ทุกคนถูกดึงขຌาเป฿นกระส
ทุนนิยม ดยหารูຌเมวาพฤติกรรมตาง โ หลานัๅน
ป็นสิไงลวรຌายทีไจะกิดขึๅน฿นระยะยาว ละการ
ผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตทีไเมเดຌมีการรองรับทีไดี
นัๅ น กใ อ าจจะท า฿หຌ ก ารฟื้ น คื น สู ส ภาพความ
ป็ น อยู  ดิม ป็ น รืไอ งทีไ ย าก ดั ง นัๅ น ราจึ ง ควรทีไ
จะ฿ชຌ ส ถิ ติ ปั ญ ญาละการตั ด สิ น ฿จทีไ ดี ฿ นการ
ดารงชีวิต ดังชนความลຌมหลวทางศรษฐกิจทีไ
กิดขึๅนกับประทศเทย฿นปี พ.ศ. 25ไ0 สาหตุ
ส าคัญ มาจากการจริ ญติ บตอยางรวดรใว ฿น
ลั ก ษ ณ ะ กຌ า ว ก ร ะ  ด ด ข อ ง  ศ ร ษ ฐ กิ จ  ล ก
ตครงสรຌางทางศรษฐกิจของประทศเทยยังเม
พรຌ อ มทีไ จ ะปรั บ ตั ว ตามท า฿หຌ  ศรษฐกิ จ ของ
ประทศเทยยังเมพรຌอมทีไจะปรับตัว ตามทา฿หຌ
ศรษฐกิจของประทศเทยมีอัตราการขยายตัว
ลดลง กิดภาวะวิกฤตศรษฐกิจหรือรียกกันวา
วิกฤตตຌมยากุຌง ซึไงสงผลกระทบอยางรຌายรง
ตอประชาชน฿นประทศเทย จึงเดຌมีการอัญชิญ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทีไพระบาทสมดใจพระ
จຌาอยูหัวทรงพระราชทาน พืไอป็นนวทาง฿น
การดานินชีวิตกประชาชนชาวเทย
ศรษฐกิ จ พอพี ย งป็ น ปรั ช ญาทีไ ชีๅ  นว
ทางการดารงอยูละปฏิบัติตน ป็นนวทางการ
กຌเขศรษฐกิจของประทศเทย฿หຌ ดารงอยูเ ดຌ
อย า งมัไ น คงละยัไ ง ยื น ฿นกระสลกาภิ วั ต น์
ละความปลีไยนปลงตางโ ซึไงป็นการพัฒนาทีไ
ยึด ฿นวิ ถี ห ง ทางสายกลางมี ความพอพี ย ง฿ชຌ
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ตามวลาทีไ ตຌ อ งการ ปั จ จุ บั น การประยุ ก ต์ ฿ ชຌ
ระบบบริหารความรูຌมีความจาป็น฿นทุกองค์กรทีไ
ตຌ อ ง ก า ร ส รຌ า ง ค ว า ม รูຌ ซึไ ง จ ะ น า เ ป สู ก า ร
ปลีไ ย นปลงองค์ ก ร ป็ น การสรຌ า งความ
เดຌ  ปรี ย บทางการข ง ขั น ละพืไ อ การพั ฒ นา
องค์กร (อนันตพร ภูกิไงหินุ 2550ุ หนຌา 2)
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม (Small
and Medium Sized Enterprises: SMEs)
ป็นองค์กรธุร กิจทีไตกอยูทามกลางกระสของ
การขงขันละความปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนอยู
ตลอดวลา ทางทีไ จ ะผ า นวิ ก ฤตละประสบ
ความส ารใ จ หนื อ คู  ข ง ขั น เดຌ นัๅ น ตຌ อ ง฿หຌ
ความส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ฿ นฐานะทีไ  ป็ น ทรั พ ย์ สิ น อั น มี ค า ของ
องค์การ฿หຌมากขึๅน รวมถึงตຌอง฿หຌความสาคัญกับ
ความรูຌ฿นตัวบุคคลละความรูຌขององค์กรพราะ
ป็ น ทีไ ม าของการสรຌ า งสรรค์ ค วามรูຌ ห รื อ
นวัตกรรม฿หม โ ขององค์กร (สานักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมุ 2555)
จากทีไกลาวมาขຌางตຌนผูຌวิจัยจึงสน฿จศึกษา
การพั ฒ นาองค์ กรธุร กิ จขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พืไอป็นนวทาง฿น
การพัฒนาองค์กร สรຌางความเดຌปรียบทางการ
ขงขัน ปรับปรุง ละชวย฿นการจัดการความรูຌ
฿นการบริ ห ารละพิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ฿นการ
พั ฒ นาองค์ ก ร฿หຌ ม ากยิไ ง ขึๅ น ทัๅ ง ฿นปั จ จุ บั น ละ
อนาคต

ประชาคมศรษฐกิ จ อาซี ย น (วิ ส าหกิ จ ขนาด
กลางละขนาดย อ มุ 2555) ซึไ ง ประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน มีป้าหมาย฿นการป็นตลาด
ละฐานการผลิตรวม การสรຌางขีดความสามารถ
฿นการข งขัน ทางศรษฐกิ จของอาซีย น การ
พัฒนาศรษฐกิจอยางสมอภาค ละการบูรณา
การขຌากับศรษฐกิจลก ซึไงประชาคมศรษฐกิจ
อาซี ย นอาจส ง ผลกระทบทัๅ ง ทางตรงละ
ทางอຌอม หรือทัๅงทางบวกละทางลบ ทัๅงนีๅขึๅนอยู
กั บ การตรี ย มความพรຌ อ มของทุ ก ภาคส ว นทีไ
กีไยวขຌอง ทัๅงผูຌ ประกอบการ฿นภาคละภาครัฐ
ดยผูຌประกอบ฿นภาคอกชนตຌองรงปรับตัวพืไอ
สรຌางขีดความสามารถ ชน การรงพัฒนาตรา
สินคຌา การ฿ชຌทคนลยี฿หม฿นการผลิต ละการ
พัฒนา฿นดຌานนวัตกรรม฿หม โ ซึไงจะชวยสรຌาง
จุดดน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ของเทย สวนภาครัฐตຌอง
ประชาสั ม พั น ธ์  ละสรຌ า งความขຌ า ฿จรืไ อ ง
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน฿หຌกผูຌทีไกีไยวขຌอง
รวมทัๅ ง ตรี ย มมาตรการป้ อ งกั น ผลกระทบทีไ
อาจจะกิดขึๅน (ธิดารัตน์ ชคสุชาติุ 255ใ)
ปัจจุบันป็นยุคสังคมศรษฐกิจฐานความรูຌ
(knowledge-based Economy) ทีไ฿ชຌความรูຌ
ละนวัตกรรมป็นปัจจัยหลัก฿นการพัฒนาละ
ผลิตมากกวาการ฿ชຌงินทุน หรือรงงาน ดังนัๅนค
วามูຌจึงกลายป็นความเดຌปรียบทางการขงขัน
สาหรับองค์กร พืไอสนอขายความคิดละสรຌาง
ความสั มพันธ์กับลูกคຌา (Armstrong, 2009)
ซึไ ง การรี ย นรูຌ  ป็ น หั ว ฿จส าคั ญ ทีไ จ ะส ง ผล฿หຌ
สามารถจัดการความรูຌละทคนลยีเดຌอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพส ง ผล฿หຌ อ งค์ ก รนัๅ น กຌ า วเปสู
องค์กรหงการรียนรูຌ) (Marquardt, 2002, p.
21) ดั ง นัๅ น การจั ด การความรูຌ จึ ง ป็ น กรอบ
ความคิ ด ฿นดารจั ด การครงสรຌ า งความรูຌ ฿ น
องค์ ก ร พืไ อ ฿หຌ ก ลุ ม ผูຌ ฿ ชຌ ฿ นองค์ ก รทีไ ตຌ อ งการ
ความรูຌนัๅนเดຌรับประยชน์฿นรูปบบทีไหมาะสม

วัตถประสงค์ของการวจัย
1. พืไอศึกษาการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอ การพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนว
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ปรั ช ญาศรษฐกิ จ พอพีย ง฿นกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
กลางตอนลาง 1
ใ. พืไอศึกษานวทางการพัฒ นาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิ จ พอพี ย ง฿นกลุ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนลาง 1
ขอบขตของการวจัย
ด้านนืๅอหา:ิการวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาการ
พัฒ นาองค์กรธุร กิจขนาดกลางละขนาดยอม
ตามนวปรั ช ญาศรษฐกิ จ พอพี ย ง฿นกลุ ม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ศึกษาปัจจัยดຌาน
การจัดการความรูຌทีไสงผลตอ การพัฒนาองค์กร
รวมทัๅง ศึ กษานวทางการพัฒ นาองค์ก รธุร กิ จ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง ทานัๅน
ด้ า นกล่ ม ตั ว อย่ า งที่ ฿ ช้ ฿ นการว จั ย :
ผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม
฿นกลุ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล าง เดຌ ก จั งหวั ด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ละ
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน ไ00 คนิ
ด้ า นระยะวลา฿นการกใ บ รวบรวม
ข้อมูล: ระหวางดือนมีนาคม-พฤษภาคม 255่
ด้านตัวปร:
1. ตัวปรอิสระ เดຌก
1.1ขຌอมูลสวนบุคคล ประกอบดຌวย
พศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์฿นการทางาน รายเดຌฉลีไยตอดือน
ละตาหนงงาน฿นปัจจุบัน
1.2 ขຌอมูลทางธุรกิจ ประกอบดຌวย
รูปบบธุรกิจ ประภทธุรกิจ ระยะวลา฿นการ
ดานินงาน ทุน฿นการดานินงาน จานวนพนักงาน
ละรายเดຌฉลีไยตอปี
1.ใการจัดการความรูຌ ประกอบดຌวย
ดຌ า นการรี ย นรูຌ ดຌ า นการปรั บ ปลีไ ย นองค์ ก ร

ดຌานการสริมสรຌางการรียนรูຌ ดຌานการจัดการ
รียนรูຌ ละดຌานการนาทคนลยีเป฿ชຌ
2. ตัวปรตาม เดຌก การพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิ จ พอพี ย ง฿นกลุ ม จั ง หวั ด ภาคกลาง
ตอนล า ง 1ิประกอบดຌ ว ย ดຌ า นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌาน
การรียนรูຌองค์กร
วธีดานนการวจัย
การวิ จั ย ครัๅ ง นีๅ  ป็ น การวิ จั ย ชิ ง ปริ ม าณ
ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือ บบสอบถาม
บงป็น ไ ตอน คือ (1) ขຌอมูลสวนบุคคล (2) ขຌอมูล
ทางธุรกิจ (ใ) การจัดการความรูຌ ละ (ไ) การพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนว
ปรั ช ญาศรษฐกิ จ พอพีย ง฿นกลุ ม จั ง หวั ด ภาค
กลางตอนลาง 1 ผลการทดสอบความทีไยงตรง
ชิงนืๅอหามีคาอยูระหวาง 0.67-1.0 ละมีคา
ความชืไอมัไนทัๅงฉบับทากับ .้็2
การวิคราะห์ขຌอมูล ฿ชຌส ถิติชิงพรรณนา
วิ  คราะห์ ดຌ ว ยปรกรมส ารใ จ รู ป มี ขัๅ น ตอน
ดานินการดังนีๅ
1. หาคาความถีไ ละรຌอยละ ของขຌอมูล
สวนบุคคล ละขຌอมูลทางธุรกิจ
2. หาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน
ของคะนน จากการตอบบบสอบถามดยทน
ความหมายของคะนนฉลีไยระดับความคิดหใน
กีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿น
กลุ มจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ละปัจจัย ทีไ
สงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿น
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
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3. สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน
ใ.1 คา t-test ฿ชຌวิคราะห์ความ
ตกต า งระหว า งค า ฉลีไ ย ของกลุ ม ตั ว อย า ง
2 กลุม ทีไมีระดับนัยสาคัญ .05 สาหรับสถิติทีไ฿ชຌ
฿นการวิคราะห์นัๅน฿นขัๅนรกจะทาการทดสอบ
ความตกตางระหวางความปรปรวนของตั ว
ปรอิสระกลุมทัๅง 2 กลุม ดย฿ชຌสถิติ Levene’s
test ซึไ ง หากผลการทดสอบพบว า ค า ความ
ปรปรวนของตั ว ปรอิ ส ระกลุ มทัๅง 2 กลุ มเม
ตกตางกัน (คา Sig. มีคามากกวาหรือทากับ
0.05) กใจะ฿ชຌคา Equal Variances Assumed
ตหากผลการทดสอบพบวาความปรปรวนของ
ตัวปรอิสระกลุมทัๅง 2 กลุมตกตางกัน (คา Sig.
มีคานຌอยกวา 0.05) กใจะ฿ชຌคา Equal Variances
not Assumed
ใ.2 ฿ชຌสถิติวิคราะห์ F-test บบ
การวิคราะห์ความปรปรวนทางดียว Oneway ANOVA (One-way Analysis of Variance)
หรือ Brown Forsyth ฿ชຌปรียบทียบคาฉลีไย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ละถຌาผลการ
ทดสอบมีความตกตางอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ลຌว ตຌองทาการทดสอบป็นรายคูตอเป พืไอดูวา
มีคู฿ดทีไตกตางกันดย฿ชຌวิธี Fisher’s Least
Significant Difference (LSD) หรือ Dennett’s Tใ
ผลการวจัย
ผลการวคราะห์ข้อมูลส่วนบคคล
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศ
หญิง มีอายุระหวาง ใ1-ไ0 ปี มีสถานภาพสมรส
มี การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี หรื อตไ ากว า
มีประสบการณ์฿นการทางาน 5-10 ปี มีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือน ใ0ุ001-50ุ000 บาท ละมีตาหนง
หุຌนสวนธุรกิจ

ผลการวคราะห์ข้อมูลทางธรกจ
รูปบบธุรกิจป็นหຌางหุຌนสวนจากัด
ป็นธุรกิจประภทสินคຌาปรรูปทางการกษตร
ระยะวลา฿นการดานินงานระหวาง 5-10 ปี ทุน฿น
การดานินงานระหวาง 1ุ000ุ000-ใุ000ุ000
บาท มีพนักงานนຌอยกวา 50 คน มีรายเดຌฉลีไย
ตไากวา 5ุ000ุ000 บาทตอปี
ผลการว คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาองค์กรธรกจขนาดกลางละขนาดย่อม
ตามนวปรัชญาศรษฐกจพอพียง
ผูຌประกอบการ มีความคิดหในกีไยวกับ
ปัจจัยทีไส งผลตอการพัฒนาองค์กรธุร กิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพีย ง ดยรวม ละรายดຌานเดຌก ดຌานการ
รียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ละดຌานการ
นาทคนลยีมา฿ชຌ อยู฿นระดับมาก ส ว นดຌา น
การสริมสรຌางการรียนรูຌกบุคคล ละดຌานการ
จัดการรียนรูຌ อยู฿นระดับปานกลาง
ผลการวคราะห์การพัฒนาองค์กรธรกจ
ขนาดกลางละขนาดย่ อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกจพอพียง
ผูຌประกอบการ มีความคิดหในกีไยวกับ
การพั ฒ นาองค์ กรธุร กิ จ ขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยรวม
ละรายดຌ า นเดຌ  ก ดຌ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌานการรียนรูຌ
อยู฿นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมตฐาน
1. ผูຌประกอบการทีไมีพศตางกัน มีความ
คิด หใ น กีไ ย วกั บการพั ฒ นาองค์ก รธุ ร กิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง เมตกตางกัน ทีไนัย สาคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
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2. ผูຌประกอบการทีไมีอายุตางกัน มีความ
คิด หใ น กีไ ย วกั บการพั ฒ นาองค์ก รธุ ร กิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพีย ง ตกตางกันอยางนัยสาคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.01 ซึไงป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
ใ. ผูຌ ประกอบการทีไมีสถานภาพสมรส
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกัน ทีไนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅง
เวຌ
ไ. ผูຌประกอบการทีไมีระดับการศึกษาตางกัน
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพีย ง ตกตางกันอยางนัย ส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌ
5. ผูຌประกอบการทีไมีประสบการณ์฿นการ
ทางานตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนว
ปรั ช ญาศรษฐกิ จ พอพี ย ง ตกต า งกั น อย า ง
นัยสาคัญทางสถิติทีไร ะดับ 0.01 ซึไงป็นเปตาม
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ
ๆ. ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจ พอพี ย ง เมตกตา งกัน ทีไนัย ส าคั ญ
ทางสถิติทีไระดับ0.05 ซึไงเมป็นเปตามสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌ
็.ผูຌประกอบการทีไมีตาหนงงาน฿นปัจจุบัน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ

่. ผูຌประกอบการทีไมีรูปบบธุรกิจตางกัน
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกันทีไนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ
้. ผูຌ ประกอบการทีไมีประภทธุรกิจตางกัน
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ
10.ผูຌ ประกอบการทีไ มี ร ะยะวลา฿นการ
ดานินงานตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการ
พัฒ นาองค์กรธุร กิจ ขนาดกลางละขนาดยอม
ตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตกตางกัน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเป
ตามทีไสมมติฐานตัๅงเวຌ
11. ผูຌประกอบการทีไมีทุน฿นการดานินงาน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกันทีไนัยสาคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ
12 .ผูຌประกอบการทีไมีจานวนพนักงานตางกัน
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทีไระดับ0 .01 ซึไงป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ
13 .ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌฉลีไยตอปีตางกัน
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกันทีไนัยสาคัญทาง
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สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ
14. การจั ดการความรูຌ ฿นภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง
15.การจั ด การความรูຌ ดຌ า นการรี ย นรูຌ มี
ความสัมพันธ์กับการพัฒ นาองค์กรธุรกิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง
16. การจัดการความรูຌ ดຌานการปรับปลีไยน
องค์ ก ร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาองค์ ก ร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง
17. การจั ดการความรูຌ ดຌ านการส งสริ มการ
รียนรูຌมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง
1่. การจัดการความรูຌ ดຌานการจัดการรียนรูຌ
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง
1้. การจัดการความรูຌ ดຌานการนาทคนลยี
เป฿ชຌมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดย อ มตามนวปรั ช ญา
ศรษฐกิจพอพียง
อภปรายผลการวจัย
ผูຌ ป ระกอบการ มี ค วามคิ ด หใ น กีไ ย วกั บ
ปัจจัยทีไส งผลตอการพัฒนาองค์กรธุร กิจ ขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพีย ง ดยรวม ละรายดຌานเดຌก ดຌานการ
รียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ละดຌานการ
นาทคนลยีมา฿ชຌ อยู฿นระดั บมาก ทัๅงนีๅ นืไองจาก
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นกลุ มจังหวัด

ภาคลางตอนลาง 1 ป็นธุรกิจทีไมีความคลองตัว
฿นการปรับสภาพ฿หຌขຌากับสถานการณ์ทัไวเปของ
ประทศ ป็นธุรกิจทีไ฿ชຌงินทุน฿นจานวนตไากวา
ธุ ร กิ จ ขนาด฿หญ ก อ ฿หຌ  กิ ด การพั ฒ นาความ
จริญติบตทางศรษฐกิจทัๅง฿นภูมิภาคละของ
ประทศ ชวยการสรຌางงาน สรຌางมูลคาพิไม สรຌาง
งินตราตางประทศ ละป็นจุดริไมตຌน฿นการ
ลงทุน ละสรຌางสริมประสบการณ์ ชืไอมยงกัน
ป็นกิจกรรมขนาด฿หญ ละภาคการผลิตอืไนโ
ดังนัๅน ธุรกิจตลาดกลางละขนาดยอม จึง฿หຌหใน
ความส าคั ญ กั บ ความส ารใ จ ของการจั ด การ
ความรูຌ ละมี ก ารส ง สริ ม ฿หຌ บุ ค ลากรมี ก าร
รีย นรูຌตลอดวลา มีการปรับปลีไ ย นองค์กร฿หຌ
หมาะสมกการรียนรูຌ การสงสริม฿หຌบุคลากร
฿นองค์กรกิดการรีย นรูຌรว มกันละตຌองมีการ
สนั บ สนุ น ฿หຌ  กิ ด การรี ย นรูຌ รวมทัๅ ง การน า
ทคนลยี ม าปรั บ ฿ชຌ ฿ หຌ  กิ ด การรี ย นรูຌ  ก
บุคลากร สอดคลຌองกับนวคิ ดของ Marquardt
(2002, p. 21) อธิบายวา กระบวนการ฿นการ
สรຌางความรูຌควรมีการจัดกใบความรูຌอยางป็น
ระบบพืไ อ ฿หຌ ส ะดวกต อ การคຌ น หาละการ
ลกปลีไยนรียนรูຌ บงปันความรูຌ ผยพร ดย
การบริ ห ารจั ด การความรูຌ ฿ หຌ  กิ ด คุ ณ ค า ละ
ประยชน์ ตอองค์ กรละพัฒ นาความสามารถ
ของบุคลากร฿นองค์กร พืไอนามา฿ชຌ฿หຌกิดขึๅนอยู
ตลอดวลา สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Pang-LO
ละคณะ (200ไ, pp. 971-977) พบวา ความสามารถ
฿นการจั ด การความรูຌ ทีไม ากขึๅ น จะมี ผ ลกระทบ
อยางมาก฿นการขงขัๅนมืไอกิจการมีความสามารถ
฿นการบริ ห ารจั ดการความรูຌม ากขึๅน กิ จการยิไ ง
มีศักยภาพ฿นการขงขัๅนมากขึๅนดຌวย
ผูຌ ป ระกอบการ มี ค วามคิ ด หใ น กีไ ย วกั บ
การพั ฒ นาองค์ กรธุร กิ จ ขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยรวม
ละรายดຌ า นเดຌ  ก ดຌ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
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1.ใ ผูຌประกอบการควร฿หຌความสาคัญ
กั บ การปรั บ ปลีไ ย นองค์ ก ร พืไ อ ป็ น การสรຌ า ง
องค์กรหงการรียนรูຌ สรຌางวิสัยทัศน์ชิงกลยุทธ์
ขององค์กรทีไผูຌประกอบการตຌอง฿หຌการสนับสนุน
ละสงสริม รวมทัๅงการวางนวทาง฿หຌป็นเป฿น
ทิศทางดียวกัน
1.ไ ผูຌประกอบการควร฿หຌความสาคัญ
กับการสริมสรຌางการรียนรูຌ พืไอการสริมสรຌาง
การรีย นรูຌกพนักงาน สงสริม฿นการพัฒนาสู
การป็นองค์กรหงการรียนรูຌ มีการลกปลีไยน
ละพิไมพูนความรูຌ ทัๅง฿นสายงานละขຌามสาย
งานมาทางาน
1.5 ผูຌประกอบการควร฿หຌความสาคัญ
กับการรียนรูຌ พืไอส งสริม฿หຌกิดกระบวนการ
รียนรูຌทัไวทัๅงองค์กร สงสริมละพิไมพูนความรูຌ
มี ค วามสามารถ฿นการคิ ด ละปฏิ บั ติ ง านทีไ
สลับซับซຌอนรวมกับทีมงานเดຌอยางป็นระบบ
โ.ิข้อสนอนะ฿นการวจัยครัๅงต่อเป
2.1 ควรศึกษาตัวปรทรกอืไนโทีไสงผล
ตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ชน การปรับตัว
ขององค์กร หรือความผูกพันตอองค์กร พืไอ฿ชຌป็น
ขຌอมูลปรียบทียบการพัฒนาการจัดการความรูຌ
2.2 ควรศึกษาปัญหาละอุปสรรคทีไมี
ผลต อการพัฒ นาองค์ กรธุ ร กิ จ ขนาดกลางละ
ขนาดย อมตามนวปรั ช ญาศรษฐกิจ พอพีย ง
พืไอป็นนวทาง฿นการปรับปรุงกຌเข฿หຌเดຌตรง
ประดใน
2.ใ ควรปลีไยนกลุมตัวอยางอืไนทีไเม฿ช
ผูຌประกอบการขององค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดย อมตามนวปรั ช ญาศรษฐกิจ พอพีย ง
฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พืไอป็นการศึกษา
ความคิดหใน฿นมุมมอง฿หม฿นการพัฒนาองค์กร
ทีไหลากหลาย

ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌานการรียนรูຌ
อยู฿นระดับมาก นืไองจากธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นกลุ มจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
ป็นธุรกิจทีไสาคัญตอศรษฐกิจของเทย ชวย฿หຌ
กิดกลเกหลั ก฿นการสริมสรຌางความกຌาวหนຌา
ของประทศ สรຌ า งรายเดຌ  ละค า จຌ า งรงงาน
ดังนัๅน ดຌวยจานวนทีไมากมายหลากหลายประภท
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางละขนาดย อ มจึ ง มี บ ทบาท
อยางส าคัญตอระบบศรษฐกิจเทย ฿นหลายโ
ดຌ า นละต อ นืไ อ ง สอดคลຌ อ งกั บ นวคิ ด ของ
นงนุช วิช ญะดชา (2551ุ หนຌา ใไ) กล าววา
การพัฒนาองค์กร ป็นกระบวนการปลีไยนปลง
ทีไ ด านิ น การอย า งป็ น ระบบภาย฿นองค์ ก ร
พืไอ฿หຌส ามารถอยูรอด ละมีกาเรสุทธิ พิไมขึๅน
อย า งต อ นืไ อ ง ดย฿ชຌ ท รั พ ยากรอย า งคุຌ ม ค า
พืไอ฿หຌบรรลุ ป้าหมายทีไวางเวຌ อันนืไองมาจาก
การปลีไ ย นปลงของปั จ จั ย วดลຌ อ มอย า ง
ตอนืไองละรวดรใวมากขึๅนกวา฿นอดีต ดຌวยหตุ
นีๅอ งค์ ก รต า ง โ จึ ง จ าป็ น ตຌ อ งด านิ นการพืไ อ
ตอบสนองตอปัจจัยจากสภาพวดลຌอมทีไกิดขึๅน
฿หຌหมาะสม ละทันทวงที
ข้อสนอนะ
แ.ิข้อสนอนะจากการวจัย
1.1 ผูຌประกอบการควร฿หຌความสาคัญ
กับการนาทคนลยีเป฿ชຌ พืไอกาดานินการจัด
฿หຌมีสิไงอานวยความสะดวกทีไอืๅอตอการรียนรูຌ
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ผูຌประกอบการควร฿หຌความสาคัญ
กับการจัดการรียนรูຌ พืไอการดานินการจัดการ
กับความรูຌ฿นองค์การ ตัๅงตการจัดหา การสรຌางสรรค์
สรຌางระบบรวบรวมขຌอ มูล นามาถายทอดพืไ อ
นาเป฿ชຌ฿หຌ กิดประยชน์฿นทุกขัๅนตอนของการ
ดานินงาน
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2.ไ ควร฿ชຌ วิธีการศึกษาบบผสมผสาน
คือ การวิจัย ชิงปริมาณ สริมดຌวยการวิจัย ชิง
คุ ณ ภาพ พืไ อ ฿หຌ เ ดຌ ขຌ อ มู ล ฿นการศึ ก ษาชั ด จน
ละมีความหลากหลายมิติมากยิไงขึๅน
อกสารอ้างอง
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การสื่อสารการตลาด฿นยคเทยลนด์ิ4.0ิพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
The Marketing Communications in the Age of Thailand 4.0
for Sustainable Development
สรดชิิิสมธาภวัฒน์

1

บทคัดย่อ

บทความวิชาการรืไองนีๅกลาวถึงทางการสืไอสารทางการตลาด฿นรูปบบตางโสาหรับผูຌประกอบการ฿นภาคอุตสาหกรรม
เปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรมเทยลนด์ 4.0 (นครินทร์ ศรีลิศ) พัฒนาการของการสืไอสาร
การตลาดเปสูรูปบบ฿หม ฿ชຌสืไอ฿หมทีไรียกกันวาสืไอ Application ละสืไอNew Media ขຌามามีบทบาทการผสมผสานการ฿ชຌ
ผานสวนประสมการธุรกิจ฿นลกปัจจุบันตຌอง฿ชຌกลยุทธ์การสืไอสารการตลาด สืไอสารการตลาด ตลอดจนประยชน์จากการ฿ชຌการ
สืไอสารการตลาด฿นยุคลกาภิวัตน์ การดานินDigital Marketing พืไอการขຌาถึงความตຌองการของลูกคຌา พืไอตอบสนองความตຌองการ
ทีไทຌจริงละวัดผลเดຌ พืไอป็นประยชน์ตอการสรຌางอกาสทางการตลาดละการขยายกลุมลูกคຌาผูຌประกอบการธุรกิจ ฿นยุค
เทยลนด์ 4.0

ABSTRACT
This article discusses the various forms of marketing communication for operators in the industrial
sector towards the Technology-driven Creativity and Innovation Thailand 4.0 (Nakarin Srilerd). The
development of marketing communications into a new form by using a new media, also known as
"Application" and the media, known as "New Media" has comes into play through the use of integrated
marketing communications mix, as well as the benefits of marketing communications in the era of
globalization. Running a business in today's world requires a strategic marketing communications or Digital
Marketing to access the client's needs in order to meet the real needs and measurable results. In
addition, it may become useful to create market opportunities and expand customers size in the age of
Thailand 4.0.

1

อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยพิษณุลก
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บทนา

ละวั ด ผลความพึ ง พอ฿จของลู ก คຌ า เดຌ จ ากยอด
จานวนผูຌขຌารวมกดเลค์ การชร์ การสดงความคิดหใ น
การสืไ อสารการตลาด฿นยุ คเทยลนด์ ไ.0ผ านสั ง คม
ออนเลน์ จ ะช ว ยพยากรณ์ ค วามชอบละความ
ตຌ องการของลู กคຌ าทัๅ งนีๅ การศึ กษาละการวางผน
สืไอสารการตลาดจะทา฿หຌสามารถขຌาถึงผูຌบริภคมากขึๅน
ละป็นการตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริงของ
ผูຌบริภคเดຌอยางตรงความตຌองการรวมถึงป็นการสรຌาง
ตลาดละขยายพืๅนทีไทางการตลาดของธุรกิจ฿นวงกวຌาง
ละติบตป็นอุตสาหกรรมขนาด฿หญเดຌ฿นยุค 4.0
การสืไอสารการตลาดจะสามารถทา฿หຌกิดผล
ประยชน์ เดຌตຌองอยู บนประชากรศาสตร์ของการ
จั ดการกรอบประสบการณ์ ของผูຌ บริ ภคบบองค์ รวม
(Holistic Consumer Experience Management
Framework) พืไอ฿หຌกิดทีไจะสะทຌอน฿หຌหในทัๅงมุมมอง
ทางจิต฿จ (mental perspective) ละมุมมองทางกายภาพ
(physical perspective) ของตราสินคຌาทีไอยู฿น฿จของ
ลูกคຌา ซึไงสิไงหลานีๅจะคอยโกิดขึๅน฿น฿จของลูกคຌา
จากการทีไ พ วกขาเดຌ มี ป ระสบการณ์ ทีไ ดี กั บ ตรา
สินคຌานัๅนผ านทางประสบการณ์ดຌ านการเดຌสั มผั ส
ทางอารมณ์ ทางสังคมละประสบการณ์ทางปัญญา
ทีไกลายมาป็นความคุຌนคยกับตราสินคຌาทีไสะสมมา
อยางตอนืไองละกิจกรรมทีไลู กคຌาเดຌประสบพบหใ น
ละสัมผัส การสรຌางตราสินคຌาจากประสบการณ์ตรงดย
฿ชຌกิจกรรมทางการตลาดทีไสรຌางประสบการณ์ (experiential
marketing activities) บบนีๅบางครัๅง จึงอาจรียกวา
ตราสินคຌาหงสังคม (social branding) ขึๅนอยูกับวา฿ชຌ
วิ ธี ก าร฿ด฿นการสรຌ า งประสบการณ์ ต รงของตรา
สินคຌาเดຌ (สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ 2557:6)
บทบาทของการสื่ อ สารการตลาดบบ
บูรณาการ฿นยคเทยลนด์ิ4.0
การสืไ อสารการตลาดบบบูร ณาการ฿น
ยุคเทยลนด์ ไ.0 จะกลายป็นการสืไอสารสองทาง
ระหวางผูຌประกอบการ (รຌานคຌา) ละผูຌบริภค (ลูกคຌา)
ซึไงกิดขึๅนกอนการขายระหวางการขายระหวางการ
฿ชຌสินคຌา ละภายหลังการ฿ชຌสินคຌา ดยหาวิธีการสืไอสาร

พัฒนาการของการสื่อสารการตลาดเปสู่
การบูรณาการ฿นยคเทยลนด์ิ4.0
฿นยุคเทยลนด์ ไ.0 ทีไการสืไอสารนัๅนเรຌ
ขอบขตปรียบสมือนลกบนป็นระนาบดียวกัน
การสืไ อ สารต า งโท าเดຌ ง า ยพี ย งปลายนิๅ ว สั ม ผั ส
(Friedman, 2006) ดยทาการสืไอสารละทาธุรกรรม
การซืๅ อขายสิ นคຌ าละบริ การเดຌ ดยผ านทางวใ บเซต์
฿นอดีตทีผานมาริไมมีการสืไอสารผานวใบเซต์กิดจาก
สังคมออนเลน์฿บลใกโจนกระทัไง฿นปี พ.ศ.2540 ริไมมี
การพรกระจายของครือขา ยสั งคมออนเลน์ขึๅ น
อยางชัดจน ครือขายสังคมออนเลน์นัๅนทุกคนตาง
สามารถขຌ ามาขี ย นรืไ องราวต า งโทีไต นองสน฿จ
รียกวา Weblog (Tremayne, 2007) ซึไงป็นการสืไอสาร
สองทางหรือทีไรียกวา web 2.0 (McAfee, 2006)
ละริไ ม มี ก ารบ ง ปั น ขຌ อ มู ล ข า วสารกั น มากขึๅ น
ชน ภาพถาย วิดีอ สียง ป็นตຌน จากสังคมออนเลน์
฿บลใ ก โนีๅ  องท า฿หຌ นั ก การตลาดมองหใ น ถึ ง
ความส าคั ญ ฿นการ฿ชຌ สั ง คมออนเลน์  ป็ น สืไ อ ฿หม
หรือทีไรียกกันวา New Media เดຌกทาการสืไอสาร
การตลาดผานเปยังลูกคຌาป้าหมายทีไบริภคขຌอมูล
ขาวสารผานทาง Face live การสืไอสารทาง @line
ตูຌติมงินออนเลน์รวมถึง Interactive Digital off-line
อยาง QR Code
฿นอนาคตอัน฿กลຌ ทคนลยีละการสืไอสาร
ทางการตลาดจะถูกประยุกต์฿ชຌ฿นลักษณะของการ
สืไอสารการตลาดบูรณาการบบ฿ชຌการ฿ชຌทคนลยี
ดຌานสารสนทศสืไอสารมวลชนขຌามาบูรณาการกัน
พืไอสืไอสารเปยังกลุมลูกคຌาป้าหมาย(Smart Solution)
ดຌวยระบบการจัดการนืๅอหา content management
system พรຌอมกับการทาลู กคຌาสั มพันธ์รายบุคคล
(CRM Individual) ซึไงจะป็นการสงขຌอมูลขาวสาน
พืไอการตอบสนองของลูกคຌาเดຌหลากหลายสืไอสาร
จຌอมูลผานทรศัพท์สมาท์ฟนของลูกคຌาเดຌอยางตรง
ความตຌ อ งการป็ น ฉพาะบุ ค คล ฉพาะกลุ ม ทีไ
สามารถตอบสนองปรกรมทางการตลาดเดຌทันที
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ลักษณะการพรกระจายชืๅอเวรัส฿นรูปบบ
การตลาด Viral Marketingทีไมา: อินตอร์นใต จาก
http://multimediamarketing.com/mkc/viral
marketing/
การพัฒ นาทางทคนลยี฿ นปั จจุบั นท า฿หຌ
ผูຌบริภคเดຌรับขຌอมูลขาวสารมากกินความตຌองการ
ประกอบกับชีวิต฿นสังคมทีไซับซຌอนมากขึๅนผูຌบริภค
มีวลาจากัด฿นการรับขาวสารทีไมากมายทา฿หຌกิด
ความสับสน ธุรกิจจึงตຌองหาวิธีการนาสนอขຌอมูลขาวสาร
เปยังกลุมผูຌบริภค ดังนัๅนการสืไอสารการตลาดจึงป็นปัจจัย
ส าคั ญ ทีไ จ ะน าขຌ อ มู ล ข า วสารหล า นัๅ น เปยั ง กลุ ม
ผูຌบริ ภคเดຌอยางมีประสิทธิภาพละหมาะสมกับ
การสรຌางมูลคา฿หຌกับตราสินคຌา฿นรูปของการรับรูຌ
ความนาชืไอถือละชืไอสียงทีไดีตามมา (สมวงศ์ พงศ์สถาพร,
2549) การ฿ชຌการสืไอสารป็นครืไองมือ฿นการกຌเข
ปัญหาพืไอ฿หຌธุรกิจของผูຌประกอบการรຌานคຌากิดความ
รวดรใว฿นการสืไอสารทางตรง ซึไงจะสงผล฿หຌสินคຌาละ
บริการป็นทีไรูຌจักมากขึๅน ละถือวาป็นการสรຌางตราสินคຌา
฿หຌป็นทีไพรหลาย จากทีไกลาวมาขຌางตຌน จะหในเดຌวา฿น
ยุคเทยลนด์ ไ.0 กระบวนการสืไอสารถูกนามา฿ชຌประยชน์
฿นการด านิ นการส งสริ มการตลาดของธุ ร กิ จเดຌ
หลากหลายรูปบบการลือก฿ชຌครืไองมือการสืไอสาร
การตลาดทีไมี ขຌาถึงลูกคຌาผานทคนลยีทีไขຌาถึงงาย
อย างสมาร์ ทฟนจะส ง฿หຌ ผลของการส งสริ มการตลาด
ตรงตามป้าหมายทีไเดຌวางเวຌอยางมีประสิทธิภาพ
การสืไอสารการตลาดนัๅน฿ชຌพืไอ Differentiate
(สรຌางความตกตาง) ฿หຌสินคຌาละบริการ Remind
(ตือน) ละ Reassure (ตอกยๅาความมัไน฿จ) ฿หຌลูกคຌา
ละกลุมป้าหมาย Inform (฿หຌขຌอมูล) ละ Persuade
(จูง฿จ) กลุมป้าหมาย฿หຌคิด หรือมีพฤติกรรมอยาง฿ด
อยางหนึไงวิธีการของการสืไอสารการตลาด ( IMC ) จะตຌองมี
การรวมพลังของการสืไอสาร฿นหลายโ รูปบบอยาง
สอดคลຌองกันป็นเป฿นทิศทางดียวกันการผสมผสาน
นืๅอหาขาวสาร฿หຌมีความสอดคลຌองกัน กับรูปบบ
การด านิ นชี วิ ตของกลุ มลู กคຌ าป้ าหมายตຌ องมี การ
น าอาปั จ จั ย อืไ น โทางการตลาดมาผสมผสาน฿หຌ

ขຌาถึงลูกคຌาผานสืไอมวลชลดัๅงดิมละ New Media
ทีไ เดຌ กล าวเวຌ ก อนหนຌ านีๅ ท า฿หຌ ลู กคຌ าสืไ อสารกลั บมา
ยังรຌานคຌาเดຌดຌวยจะหในเดຌวาการขงขันทางธุรกิจปัจจุบัน
ป็นการขงขันทีไมีความรุนรงพิไมมากขึๅน ละการสืไอสาร
บบปากตอปาก (Word-Of-Mouth) ผานครือขายสังคม
ออนเลน์เดຌกลายมาป็นนวทางการสืไอสารบบรวม
กระจายขาวความรูຌสึกสวนตน฿หຌผูຌอืไนเดຌรูຌ (Viral Marketing)
ทีไมีบทบาทตอกลุมลูกคຌามากขึๅน การทาการสืไอสาร
การตลาดผานครือขายสังคมออนเลน์ สามารถลด
คา฿ชຌจายจากการสืไอสารบบดัๅงดิมลดลง ทา฿หຌกลยุทธ์
การสืไอสารการตลาดของตละบริษัทมีการขงขัน
กันอยางรุนรงมากขึๅน นักสืไอสารการตลาดของตละ
องค์กรตางกใมองหาครืไองมือทีไดีทีไสุด มีประสิทธิภาพ
฿นการสืไอสารตราสิ นคຌาขององค์กรเปยังผูຌ บริภค
มากทีไสุดผาน New Media ทีไสามารถติดตอกลุมป้าหมาย
เดຌอยางมีประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล อีกทัๅงยังป็นการ
สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌาดยการสืไอสารการตลาด
ถือป็นองค์ประกอบทีไสาคัญ฿นการทาธุรกิจพืไอป็น
การสรຌางคุณคาพิไม฿นการซืๅอสินคຌาละบริการ รวมถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดพืไอสรຌางความสั มพันธ์ ทีไดี
กั บ ลู กคຌ าพืไ อ฿หຌ ลู กคຌ ามี ความรูຌ สึ กทีไ ดี ต อตราสิ นคຌ า
ละ ตัวองค์กร ซึไงการสืไอสารการตลาดนัๅนประกอบดຌวย
6 กิ จกรรม เดຌ ก การฆษณา การส งสริ มการขาย
การประชาสัมพันธ์ การ฿ชຌพนักงานขาย การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ละการสืไอสาร ณ จุดซืๅอ (Kotler. 2004)
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ป้าหมายเดຌ มืไอ฿ดกใตามทีไสามารถทาเดຌนนอนวาชัยชนะ
ยอมป็นของอยางนนอน ทัๅงนีๅการสืไอสารการตลาดบบ
ครบวงจรจะประสบความสารใจเดຌ นักการตลาดจะตຌองขຌา฿จ
อยางถองทຌวารูปบบดังกลาวคือการนาสนอขຌอทใจจริง
คุ ณค าทีไ ผูຌ บริ ภคจะเดຌ รั บรวมทัๅ งพลั งตราสิ นคຌ าผ าน
ครืไองมือสืไ อสารการตลาดรู ปบบตาง ชน หากนักการ
ตลาดตຌองการ฿หຌมีการพูดถึงตราสินคຌาจะตຌองทราบ
ดีวาคาพูดตางจากผูຌ กีไย วขຌองนัๅนยอมมีผลตอตรา
สินคຌาทัๅงสิๅน ดังนัๅนหากตຌองการ฿ชຌครืไองมือการตลาดบบ
ดยตรงตຌองเมลืมวาการสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา
บบตัวตอตัวนัๅนจะตຌองวางผน฿หຌ ดี วาอะเรจะกระทบ
ละจะสนับสนุน฿นทิศทางทีไคุณตຌ องการ อย างเรกใตาม
การสืไอสารการตลาดบบครบวงจรนัๅนจะตຌองลงทุน
ดຌ านงานฆษณาดຌ วยช นกั น พราะครืไ องมื อดั งกล าว
ป็นการมุงหวัง฿หຌกิดการขายสินคຌา หากสามารถทาควบคู
เปกับกิจกรรมสงสริมการขายเดຌกใจะทา฿หຌ สารทีไสืไอเป
ถึงมีศักยภาพยอดยีไยม นืไองจากการสงสริมการขายนัๅน
ป็นกิจกรรมทีไมุงนาสนอคุณคา฿หຌ กับผูຌ บริ ภคเดຌ
หใ นอย างชั ดจน ละละอี ยดมากกว าการฆษณา
หากสามารถจัด฿หຌมีสิไงจูง฿จกกลุมป้าหมายกใจะทา
฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอเดຌรใวขึๅน ดยฉพาะการสดงสินคຌา
ทีไมีการนาอาผูຌซืๅอละผูຌขายมาพบกันดยผานชอง
ทางการนาสนอทีไนาสน฿จ ชน กิจกรรมสงสริมการขาย
ทีไรຌา฿จ การสดง การปຂดอกาส฿หຌ ลู กคຌามีส วนรวม฿น
กิจกรรมผาน Social Media สิไงตางหลานีๅลຌวนต
ป็ นตั วกระตุຌ น฿หຌ กิ ดการตั ดสิ น฿จซืๅ อละซืๅ อซๅ าทัๅ งสิๅ น
การสืไอสารการตลาดบบครบวงจรนัๅนจะประสบ
ความลຌมหลวหรือประสบความสารใจขึๅนอยูกั บการ
ทางานของนัก การตลาดวาจะสามารถผสมผสาน
ละสรຌ า งความกลมกลื น ฿หຌ กั บ ครืไ อ งมื อ ต ล ะ
ประภทเดຌอยางลงตัวมากนຌอยคเหน หากตຌองการ
พู ด รืไ อ งดี ย วกั น กใ ตຌ อ ง฿ชຌ ค าพู ด ทีไ มี ค วามหมาย
ดี ย วกั น ฿นครืไ อ งมื อ ทีไ ฿ ชຌ  พี ย งค นีๅ ก ารสืไ อ สาร
การตลาดบบครบวงจรกใจะครบวงจรสมชืไอ

กลมกลื น กั น ดຌ ว ยค าว า บู รณาการ ถึ งจะมี ความ
สมบูรณ์ละสรຌางประสิ ทธิผล฿หຌ การสืไอสารการตลาด
พืไอ฿หຌกระบวนการของ IMC มีความสมบูรณ์(Wendy
Wong. 2011)
การลื อก฿ชຌกิจการรม฿นการสืไ อสารการตลาดทีไ
หมาะสมกับพฤติกรรมของผูຌบริภคจะป็นวิธีการ
สืไอสารทีไสามารถชักจูง฿หຌกลุมป้าหมายทีไคาดวาจะ
ป็นลู กคຌากิดการตัดสิน฿จซืๅอ ละกใจะกลายป็นลูกคຌา
฿นทีไสุด สาหตุทีไการสืไอสารทีไรียกวา IMC มี ศักยภาพ
฿นการสรຌางความสน฿จละสามารถนຌ มนຌาว฿หຌ มี
ลูกคຌาอยู฿นมือเดຌนัๅน พราะการนาอาการสืไอสารบบครบ
วงจรมา฿ชຌนัๅน ป็นการ฿ชຌครืไองมือการสืไอสารหลากหลาย
รูปบบการสืไ อสาร฿นรูปบบดังกล าวจึงอาจป็น
ขຌอจากัดของนักการตลาดทีไมีงบประมาณเมมากนัก
นืไองจากการวางผนทา IMC นัๅนนักการตลาดจะตຌอง
มีรูปบบการทางานภาย฿นนวคิดทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือสืไอสาร
หลากหลาประภท ชน การฆษณา การประชาสั มพันธ์
การตลาดดยตรง การส งสริมการขายฯลฯ ดยนักการ
ตลาดจะตຌ อ งท างานภาย฿ตຌ  นวคิ ด ดี ย วกั น ละ
สามารถผสมผสานครืไ อ งมื อ ดั ง กล า วเดຌ อ ย า ง
กลมกลืน ละกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อยางเรกใตามการนาครืไองมือดังกลาวมา฿ชຌ
฿นการพัฒนาการตลาด จะตຌองขຌา฿จวาการสืไอสารการตลาด
บบครบวงจรนัๅนป็นการมุงหวังตอพฤติกรรมของ
กลุ มป้าหมายมากกวาตຌองการสืไอสารพืไอ฿หຌกิด
การรั บ รูຌ  ละสรຌ า งทั ศ นคติ ทีไ ดี ก ว า ตราสิ น คຌ า
ดั งนัๅ น รู ปบบการท างานของนั กการตลาดจะตຌ อง฿หຌ
ความส าคั ญกั บ ความตຌ อ งการของลู ก คຌ า ป็ น หลั ก
มิชนนัๅนลຌวอาจลຌมหลว฿นการกาหนดรูปบบทีไ
จะทา฿หຌ ตราสิ นคຌานัๅนขຌาเปอยู฿น฿จของผูຌ บริภค
จุดดนของการสืไอสารบบครบ
วงจรนีๅกใคือ การนຌมนຌาวกลุมป้าหมายทีไคาดวาจะ
ป็นลูกคຌาพืไอ฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอละ฿ชຌสินคຌา
ดังนัๅน สิไงทีไนักการตลาดเมควรลืมลยกใคือ การสรຌางจุดยืน
ของตราสิ นคຌา พืไอสรຌางพลั ง฿หຌ กับตราสิ นคຌา พราะสิไ ง
หลานีๅจะสามารถขຌาเปอยู฿นความรูຌสึกของลูกคຌา
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ครื่องมือการสื่อสารการตลาด
฿นปั จ จุ บั น การสืไ อ สารการตลาดเดຌ รั บ การ
พัฒ นา฿หຌ  ป็ น กลยุ ท ธ์ อั นทรงประสิ ท ธิ ภ าพยิไ ง ขึๅ น
ดยนຌนป้าหมายละกลวิธีสืไอสารทีไมีความขຌมขຌน
ละสอดคลຌองกันอยางมีพลั งการบรรลุ ป้าหมาย
ของภาพลั ก ษณ์  พืไ อ ส ง สริ ม การตลาดสามารถ
ด านิ นการเดຌ ดยอาศั ยครืไ องมื อการสืไ อสารการตลาด
(Marketing Communication Tools) ทีไมีอยูมาประยุกต์฿ชຌ
฿หຌกิดความหมาะสมกันดังนีๅ (รุงรัตน์ ชัยสารใจ.
2554)
1. การ฿ชຌการฆษณา฿นการสรຌางภาพลักษณ์พืไอ
ส งสริ มการตลาด การฆษณาป็ นวิ ธี การสืไ อสาร
การตลาดทีไสาคัญวิธีหนึไงทีไกีไยวขຌองผูกพันกับชีวิต
มนุษย์฿นการดานินชีวิตประจาวันสามารถพบหใน
ข า วสารการฆษณาเดຌ  ดยทัไ ว เปซึไ ง การฆษณา
มีจุดมุงหมายสาคัญคือการนຌมนຌาวชักจูง฿จผูຌบริภค
฿หຌ  กิ ด ความตຌ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์  ละตั ด สิ น ฿จซืๅ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องธุ ร กิ จ ทนการซืๅ อ ของคู  ข ง ขั น
ดยฉพาะ฿นสภาวะทีไ ก ารข ง ขั น ทางการตลาด
คอนขຌางรุนรง ผูຌบริภคมีอกาสลือกซืๅอผลิตภัณฑ์
เดຌหลากหลายตรายีไหຌอ การฆษณาจึงนับวาป็นครืไองมือ
อยางหนึไง ทีไจาป็น฿นการสืไ อ สารกั บผูຌ บ ริ ภคพืไ อ
นาเปสูป้าหมายทางกาตลาดของธุรกิจ
2. การ฿ชຌ การประชาสั มพั นธ์ ฿นการสรຌ าง
ภาพลักษณ์พืไอสงสริมการตลาด ปัจจุบันกิดการ
ขงขัน฿นชิงธุรกิจพิไมขึๅนสินคຌามากมายหลายตรา
ยีไหຌอทีไสนอตอตลาดทบจะเมมีความตกตางกัน
฿นคุณภาพละคุณประยชน์ การ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์กผูຌบริภคพืไอนຌมนຌาวชักจูง฿หຌตัดสิน฿จ
ซืๅอธุรกิจจึงตຌองหันมา฿หຌความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์
ดยฉพาะหากธุรกิจมุงสรຌางความจริญละความ
มัไนคง฿หຌกกิจการ฿นระยะยาว การประชาสัมพันธ์ทีไเดຌมี
การวางผนละดานินงานอยางตอนืไองจะทา฿หຌประชาชน
มีทัศนคติทีไดีตอธุรกิจ ละกิดความตใม฿จทีไจะสงสริม
สนับสนุนการดานินงานของธุรกิจ ซึไงรวมถึงการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจดຌวย

3. การ฿ชຌพนักงานขาย฿นการสรຌางภาพลักษณ์
พืไอสงสริมการตลาดการขายดยพนักงานขายป็น
วิ ธี การสืไ อสารการตลาดทีไ ตกต างเปจากการฆษณา
ละการประชาสัมพันธ์มีลักษณะป็นการสืไอสารทีไ
ตຌองอาศัยบุคคลทาหนຌาทีไสืไอขຌอมูลขาวสารกีไยวกับ
ผลิ ตภั ณฑ์ เปยั งผูຌ บริ ภคธุ รกิ จทีไ ลื อก฿ชຌ วิ ธี การขาย
ดยบุคคลจาป็นตຌอง฿หຌความส าคัญกับบุคคลหรือ
พนักงานขาย ละพัฒนาทักษะทางดຌานสารสนทศ
ของพนักงานขาย฿หຌสามารถทาการสืไอสารอยางมี
ประสิทธิภาพพืไอการนຌมนຌาวชักจูง฿จผูຌบริภค฿หຌ
ตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
4. การ฿ชຌ การส งสริ มการขาย฿นการสรຌ าง
ภาพลักษณ์พืไอสงสริมป็นวิธีการสืไอสารพืไอสงสริม
การตลาดทีไธุรกิจนิยม฿ชຌกันมากพราะป็นวิธีทีไชวย
กระตุຌนการซืๅอ฿หຌกิดขึๅนอยางรวดรใว การสงสริมการขาย
฿นรูปบบตางโควรถูกปรากฏ฿หຌอยู฿นสืไอสังคมออนเลน์
ดຌวย เม฿ชคสืไ อมวลชนธรรมดาทัไวเปการกระตุຌน
ละนຌม นຌา ว฿จผูຌ รั บสารป้ าหมายเดຌ มากขึๅ น ผ า น
Social Media จึงมีบทบาทอยางยิไงสาหรับธุรกิจ฿น
การส ง สริ ส นั บ สนุ น ฿หຌ ก ารสืไ อ สารการตลาด
บรรลุผล
5. การ฿ชຌการสืไอสาร ณ.จุดซืๅอของธุรกิจ฿นการ
สรຌางรงจูง฿จซืๅอสินคຌา ป็นการรงการตัดสิน฿จซืๅอ
฿หຌกิดขึๅนรใวผิดปกติ การสืไอสาร ณ จุดซืๅอคือการกาหนด
รูปบบทีไสามารถถายทอดอัตลักษณ์ของตราสินคຌาทีไ
มีการออกบบตัวสินคຌาละบรรจุภัณฑ์฿หຌหมาะสม
กับตาหนงครอง฿จลูกคຌา ละมีองค์ประกอบวดลຌอมดຌวย
ช น รู ปทรงของอาคาร การตกต งสถานทีไ บรรยากาศ
สัญลักษณ์ป้ายรวมถึงครืไองบบพนักงานทีไจะชวย
สืไอความหมายละสรຌางความประทับ฿จหากธุรกิจ
สามารถผสมผสานการ฿ชຌครืไองมือดังเดຌกล าวมา
ขຌางตຌนตางมุงสูป้าหมายทีไชัดจนป็นหนึไงดียวลຌว
กใสามารถผลักดัน฿หຌกิดป็นภาพลักษณ์ทีไขຌมขใง
ละทรงพลั งมากพอทีไจะชวยสนับสนุนการตลาด
ของธุรกิจเดຌการ฿ชຌการสืไอสาร ณ.จุดซืๅอ ทีไมีประสิทธิภาพ
จะชวย฿หຌกิดผลดีตอธุรกิจ฿น 3 สวนคือ
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ประยชน์จากการ฿ช้การสื่อสารการตลาด
1. ฿หຌประสิทธิภาพ฿นการสืไอสาร (Efficiency)
การพั ฒ นาทางทคนลยี ส มั ย ฿หม  ช น การ฿ชຌ
ปรกรมส ารใจรูป฿นการกใบขຌอมูล ลู กคຌาเดຌป็ น
รายบุคคล ละเดຌจานวนมากจะชวย฿หຌนักสืไอสาร
สามารถรวบรวมขຌอมูลลูกคຌา (Database) ศึกษา
พฤติกรรมของลูกคຌาละสามารถบงกลุมป้าหมาย
ลูกคຌาเดຌดีขึๅนการ฿ชຌปรกรมสารใจรูปการวิคราะห์
ผลจากการตอบสนองของบบสอบถามความ
คิดหในออนเลน์ทีไเดຌทรกขຌาเปอยู฿นการสืไอสาร
สังคมออนเลน์ จึงชวย฿นการวางผน฿ชຌครืไองมือ
สืไ อ สารบบผสมผสาน฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึๅ น
มืไอปรียบทียบกับการสืไอสารดย฿ชຌสืไอฆษณาทีไ
ป็นสืไอสารมวลชน
2. ตຌนทุนตไากวา (Low Cost Effective)ิิการสืไอสาร
การตลาดป็นการสืไอสารบบผสมผสานครืไองมือ
สืไอสารการตลาดละสวนผสมทางการตลาด เดຌก
ผลิ ตภั ณฑ์ ราคาละการจั ดจ าหน ายอย างป็ นระบบ
มีรูปบบการสืไอสารทีไป็นนวทางดียวกัน คือ มุงสืไอสาร
ดย฿ชຌพฤติกรรมของผูຌบริภคป็นสาคัญคา฿ชຌจาย
฿นการสืไอสารการตลาดจึงตไากวาตมีประสิทธิภาพ
กรณี ก ารสืไ อ สารการตลาดออนเลน์ ฿ นปั จ จุ บั น มี
ปรกรมสารใจรูปราคาถูกทีไชวย฿นการวิคราะห์
ผล
3. ชวยสรຌางความภักดีของลูกคຌา (Build Stronger
Customer Loyalty) นืไองจากสินคຌา฿นปัจจุบันมี
ความตกตางกันนຌอยลงละมีการ฿ชຌการสงสริม
การขายมากขึๅน ความภักดีของผูຌบริภคจึงลดลง การสืไอสาร
ดย฿ชຌ ก ารฆษณาพี ย งอย า งดีย วจึ ง เม ส ามารถ
รักษาความภักดีของผูຌบริภคเดຌนักการตลาดจึงตຌอง
฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดหลายประภทพืไอชวย
กระตุຌนความภักดีของผูຌบริภคดยริไมจากการสรຌาง
ความสัมพันธ์ระหวางผูຌบริภคละตัวผลิตภัณฑ์฿น
ลักษณะการตลาดชิงสัมพันธ์(Relationship Marketing)
ขຌ า ฿จผูຌ บ ริ  ภคอย า งลึ ก ซึๅ ง เม พ อลຌ ว ฿นยุ ค 4.0
นักการตลาดจะตຌองออกบบสิไงทีไนาสนอ (Offering)

5.1 ชวยสรຌางบุคลิ กละคุณคากสิ นคຌา
(Product Value and Proposition)
5.2 ชวยนาสนอความตกตางทีไชัดจนเม
สับสนกับคูขง
5.3 ภาพลักษณ์฿นจิต฿จ (Mental Image)
ชว ยกอ ฿หຌ กิด พลั งของอารมณ์ความรูຌสึ กดยการ
ถายทอดภาพลักษณ์หลานีๅผานชองทางการสืไอสาร
ทุกชนิดละการสืไอสารตราสินคຌา (Brand Contact)
ควรพิไ มการ฿ชຌกิ จกรรมตางโมากขึๅนช นกั น
เมวาจะป็นการจัดกิจกรรมพิศษ Road Show
การจัดชว์รูมสินคຌา การจัดสดงสินคຌา การจัดนิทรรศการ
การ฿ชຌป้ายการ฿ชຌสืไอทางอิลใกทรอนิกส์ ฿น Social
Media ดยองค์ประกอบดังทีไกลาวมาลຌวนลຌวต
จะทา฿หຌกิดการสืไอสารขาวสารพืไอ฿หຌขຌาถึงลูกคຌา
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพปลีไ ย นปลงความชืไ อ ละ
พฤติกรรมของกลุมป้าหมายเดຌ
6. การจัดกิจกรรมทางการตลาด กาลังป็นทีไนิยม
฿นการสรຌางกระส฿หຌ กับตราสิ นคຌา นืไองจากกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนกใพืไอดึงดูดรสนิย มของลู กคຌากลุ มดียวกัน
฿หຌมาจอกับสินคຌาของรา Event Marketing ทีไดี
จ าป็ น ตຌ อ งค านึ ง ถึ ง รืไ อ งลั ก ษณะของงานละ
กิจกรรม ซึไงตຌองสอดคลຌองกับบุคลิกของตราสินคຌา
รวมทัๅงรืไองความหมาะสมของสถานทีไ วันละวลา
ทีไจะจัดดຌวย ละจุดดนของการจัดอีวຌนท์฿นยุค 4.0 ยุคทีไ
ลู กคຌ าอยากรูຌ อยากหใ น เดຌ ง ายตามสืไ อสั งคมออนเลน์
กใคือการปຂดอกาส฿หຌ ผูຌลู กคຌาเดຌสัมผัส กับบรนด์
ดยตรง ชน ทดลอง฿ชຌละเดຌชิมรสชาติของอาหาร
ทา฿หຌ กิดความประทับ฿จละรับรูຌเดຌถึงความดด
ด น ของคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น คຌ า ละบริ ก ารต ล ะ
ประภทจนกิ ดความ฿คร ท างอารมณ์ จนกิ ดการ
ตัดสิน฿จซืๅอระงับหตุผ ลเมอยูมืไอเดຌสั มผัส มีส ว น
รวม฿นกิจกรรมลຌว บอกตอถึงความประทับ฿จทีไ
เดຌรับจากประสบการณ์ตรง฿นการขຌารวมกิจกรรม
ผานสั งคมออนเลน์ จาก Event Marketing
กลายป็น Viral Marketing
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฿หຌกผูຌบริภคกลุมป้าหมาย฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการความปรารถนา ละความทะยอทะยาน
ดยปຂดอกาส฿หຌลูกคຌาเดຌขຌามามีประสบการณ์รวม
฿นการผลิตสินคຌาฉม฿หมดຌวย
4. ช วยสรຌ างผลกระทบต อการสืไ อสาร(More
Impact) นืไองจากการสืไอสารการตลาดป็นการสืไอสารดย
฿ชຌสืไอหลายประภทจึงสามารถสรຌางความนาสน฿จ
ละกอ฿หຌกิดผลกระทบทางการสืไอสารเดຌ ดีกวาการ
฿ชຌสืไอพียงสืไอดียวดยการสืไอสารการตลาดทีไมุงสรຌาง
ผลกระทบ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางพฤติกรรม฿นชิง
บวกทีไจะทา฿หຌยอดขายสินคຌาพิไมขึๅน ซึไงสอดคลองกับ
Wood,(1997) ทีไ เดຌ ฿หຌ มุ มมองถึ งประยชน์ ข องการ
สืไ อ สารการตลาดบบบู ร ณาการว ามืไ อการตลาด
ปรับปลีไยนเปตามปัจจัยสภาพวดลຌอมตางโ ดยฉพาะ
ทคนลยีสารสนทศสงผล฿หຌการสืไอสารการตลาดมี
การปลีไ ยนปลงเปดຌวยช นกัน จากดิมการสืไ อสาร
การตลาดมุ ง นຌ น เปทีไ ก ลุ ม ป้ า หมายจ านวนมาก
กระจัดกระจาย ต ฿นยุคนีๅตຌองพั ฒนาป็นรู ปบบการ
สืไอสารการตลาดทีไมุงนຌนเปยังกลุมป้าหมายฉพาะ
บุคคลทีไสามารถขຌาถึงตัวผูຌบริภคเดຌ฿กลຌชิด ดังนัๅน
การบูร ณาการครืไองมือสืไอสารทางการตลาด฿หຌ มี
ประสิทธิภาพหมาะสมกับสภาพทางศรษฐกิจ สังคม
การตลาดผานสืไอสารมวลชนปกติการทีไสินคຌาละ
บริการจะตຌองพยายามสรຌางการมีสวนรวมละการ
ขຌารวมกิจกรรมระหวางสินคຌาละกลุมป้าหมาย
ดยปรับบทบาทจากการสืไ อสารขຌอมูลของสิ นคຌา
ละบริ ก ารทางดี ย วมาป็ น การสืไ อ สารหลาย
ชองทางบบบูรณาการระหวางตราสินคຌา ตຌองทา
฿หຌสิ นคຌา สามารถตຌตอบละสรຌางปฏิสั มพันธ์กับ
ผูຌบริภคเดຌ การสรຌางประสบการณ์ของผูຌบริภค฿หຌ
มีตอตราสินคຌาผ าน New Media รวมถึงพิไมพืๅนทีไ฿หຌ

ละพฤติ กรรมของการ฿ชຌ ทคนลยี ของผูຌ บริ ภค
Internet of Think ทีไอุปกณ์อิลใกทรอนิกส์สามารถ
สืไ อ สารพู ด คุ ย กั น องเดຌ ผ า นการชืไ อ มต อ กั บ ลก
อินตอร์นใต กใจะป็นอีกนวทางหนึไง฿นการสรຌาง
ตราสินคຌา฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์
บทสรป
฿นยุ ค ภาคอุ ต สาหกรรมทีไ ขั บ คลืไ อ นดຌ ว ย
ทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม หรือทีไรียก
กันวาเทยลนด์ 4.0 นัๅนนักการตลาดหรือนักสืไอสาร
การตลาดรวมถึงผูຌประกอบธุรกิจรຌานคຌาจะตຌองทัน
ตอ ความปลีไ ย นปลงของทคนลยี ส ารสนทศ
ขຌา฿จศรษฐกิจการมืองละพรຌอมทีไจะตัดสิ น ฿จ
ปรับผนธุรกิจละการวางผนการตลาดอยางชาญ
ฉลาดบนขຌอมูลทีไเดຌมาจากการพิจารณาอยางถีไถຌวน
พราะสิไ งทีไจะเดຌป็นผลลั พธ์ตามมาคือสิ นคຌาละ
บริการของทานจะเดຌรับความสน฿จอยางมากจาก
กลุมผูຌบริภคหรือกลุมป้าหมายทีไป็นผูຌนาความคิด
ละมีอิทธิพลอยางมากตอกลุมผูຌบริภค฿นวงกวຌาง
(Mass) มຌวาการปรับผนนัๅนจะหมายถึงการตัดสิน฿จคิด
ละทาการสืไอสารการตลาดนอกกรอบบนครือขาย
สังคมออนเลน์฿นสัดสวนทีไมากขึๅน เมนຌนการสืไอสาร
ลูกคຌาประจาหรือลูกคຌาทีไป็นสมาชิก สามารถสรຌาง
นืๅอหาของตัวองลงเป฿นสินคຌาหรือบริการเดຌดຌวย
การผานการสืไอสารการตลาด฿หຌกิดป็น Viral Marketing
อาศัยความจริญกຌาวหนຌาของทคนลยีสารสนทศมีผล
ทา฿หຌผูຌบริภคมีชองทางการรับขาวสารละนืๅอหา
ประภทตางโพิไมมากยิไงขึๅน ดยผูຌบริภคจะมอง
หาสืไอ฿หมโทีไขຌาถึงวิถีการดานินชีวิต (Lifestyle)
ของตนองมากขึๅน

อกสารอ้างอง
นครินทร์ ศรีลิศ. 16 พฤษภาคม 2559.'Thailand Economy 4.0' ความหวังเทย. กรุงทพธุรกิจ. คຌนมืไอ
วันทีไ 30 สิงหาคม 2559. จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637748
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บทปรทัศน์หนังสือิ(Book Review)
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหวาง
ชื่อรื่อง : Managing Creativity and Innovation : การบริหารจัดการนวัตกรรม
ต่งิดย Ralph Katz
ปลละรียบรียงดย ณัฐยา สินตระการผล
ปีที่พมพ์ 2550
สานักพมพ์ ธรรกมลการพิมพ์
กร่นนา
หนังสือการบริหารจัดการนวัตกรรม ป็นการรวมนวทาง฿นการพัฒนา ผลักดันละรักษานวัตกรรม
ทีไประสบความส ารใ จ ป็น หัว ฿จ฿นการบริหารธุ รกิจ จากมหาวิท ยาลัยฮาร์ว าร์ ด มຌว าหนั ง สือ ล มนีๅมี การ
ผยพรมา 10 ปีทีไผานมาตความทันสมัยของนืๅอหายังทรงคุณคาละสามารถนามาประยุกต์ ฿ชຌ฿นยุคปัจจุบัน
ดยฉพาะมีการรียบรียงครืไองมือ฿นการดานินธุรกิจเดຌป็นอยางดี ดยหนังสือลมนีๅจะชวย฿หຌผูຌอานทางาน
฿หຌ สารใ จดຌ วยการกระตุຌน ฿หຌ กิ ดนวัต กรรมละความคิ ดสรຌา งสรรค์ ทัๅง ยัง ป็ นหนัง สือ ทีไผ านการพิ จารณา
จากคณาจารย์ละผูຌชีไยวชาญ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึไงป็นมหาวิทยาลัยชัๅนนาพืไอยืนยันถึง คุณภาพ
ละความถูกตຌองนืๅอหาสาระของหนังสือทีไรียงรียงอยางป็นกระบวนการ ตัๅงตบทบาทของนวัตกรรมภาย฿น
องค์กร กระบวนการของนวัตกรรมซึไงกิดจากความคิดสรຌางสรรค์ของบุคคลตละคน รวมทัๅงการสดงนวทาง
ปฏิบัติ กรณีศึกษาพืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จมากยิไงขึๅนดยมีนืๅอหาสาระดังนีๅ
บททีไ 1 ประภทของนวัตกรรม ริไมตຌนจากการหาคานิยายของนวัตกรรมละอธิบายประภทของ
นวัตกรรม ซึไงเดຌก นวัตกรรมสวนพิไม (incremental innovation) ละนวัตกรรมทีไสรຌางความปลีไยนปลง
จากดิมดยสิๅนชิง (radical innovation)ละการบงประภทอีกบบหนึไงป็นนวัตกรรม฿นบริการ
บททีไ 2 The S Curve อธิบายถึงสຌนคຌง รูปตัวอส (S-curve) ซึไง ป็นนวคิดทีไนักทคนลยี
ละนักวิชาการ฿ชຌ พืไออธิบายวงจรชีวิตของทคนลยี ดยทัไวเปลຌวสຌนคຌง นีๅจะอธิบายถึง ชวงรกของ
ทคนลยีทีไท า฿หຌป ระสิ ทธิภ าพการดานิน งานพิไมขึๅ นหรื อตຌนทุ นลดลง (หรือ ทัๅง สองอยาง) ซึไง จะกิดขึๅ น
บอยครัๅง ละสงผลกระทบรุนรง อยางเรกใตาม สิไงหลานีๅกใจะกิดขึๅนนຌอยลงมืไอวลาผานเปมืไอถึงชวงวลา
ทีไทคนลยีนัๅนถึงจุดอิไมตัว ดยสຌน S-Curve จะ฿หຌบทรียนหลายอยางกับนักทคนลยีละผูຌบริหาร
บททีไ ใ การคຌนหาความคิด฿หม อธิบายขัๅนรก฿นกระบวนการของนวัตกรรม การกอกิดความคิด
฿หม ฿นบทนีๅจะบอกหลงทีไมาของความคิดดีโ วามีทัๅง หมด 4 หลง คือ จากความรูຌ฿หม จากลูกคຌา จากผูຌ฿ชຌ
หลัก (lead users) ละ การออกบบทีไขຌาถึง฿จคน (empathetic design) นอกจากนีๅผูຌอานยังจะเดຌรียนรูຌกีไยวกับ
ทีมงานฉพาะกิจ (skunk works) ละวิธีการทีไผูຌบริหารจะสามารถสงสริม฿หຌกิดความคิด฿หม
บททีไ 4 การรับรูຌถึงอกาส ดยบทนีๅชวย฿หຌขຌา฿จขัๅนทีไสอง฿นกระบวนการของนวัตกรรมนัไนคือการรูຌวา
มืไอ฿ดทีไความคิดจะกลายป็นสิไงทีไมีคุณคา฿นชิงศรษฐกิจ ดยวิธีทีไนะนาจะป็นการประมินคาของความคิด
ทีไมีตอองค์กร
บททีไ 5 การนานวัตกรรมขຌาสูตลาด ฿นบทนีๅเดຌรียนรูຌกีไยวกับครืไองมือทีไบริษัทชัๅนนาหลายหง฿ชຌ
พืไอหาวาจะทิๅงความคิด฿ด ละลือกความคิด฿ดขึๅนมาพัฒนา฿หຌป็นรูปราง ละนาเป฿ชຌประยชน์฿นชิงพาณิชย์ตอเป
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ครืไองมือประกอบดຌวย ระบบการประมินความคิดป็นบบขัๅนตอนละประตู (stage-and-gate system)
การวิคราะห์บบพอร์ทฟอริอ (portfolio- analysis) การวิคราะห์ตลาด (market analysis) ละการ
ประมินทางดຌานการงิน ดย฿ชຌการวิคราะห์กระสงินสดคิดลด (discounted cash flow analysis) บทนีๅจะสดง฿หຌ
หในวา นวัตกรรมชวยพิไมคุณคา฿หຌกับนวคิดหลานัๅน พืไอนาเปสนอ฿หຌกับตลาด
บททีไ 6 ความคิดสรຌางสรรค์ละทีมงานพืไอการสรຌางสรรค์ เดຌทาการศึกษาความชืไอผิดโทีไกิดขึๅน
กีไยวกับความคิดสรຌางสรรค์ ละหัวขຌอทีไกีไยวกับลักษณะของกลุมทางานทีไมีความสรຌางสรรค์ดຌวย
บททีไ 7 การยกระดับความคิดสรຌางสรรค์฿หຌสูงขึๅน วิธีทีไผูຌบริหารสามารถจะทาเดຌ฿นการสรຌางสภาพวดลຌอม
ภาย฿นองค์ก รทีไสง สริม ฿หຌกิดความคิดละการกระทาทีไส รຌางสรรค์ นอกจากนีๅยั ง คานึง ถึง สถานทีไทางาน
ละกลาวถึงการ฿ชຌพืๅนทีไทางานรวมกันของทีมงานฉพาะกิจ ตลอดจนการสืไอสารทีไดีขึๅน ละการออกบบคุณลักษณะ
ของสถานทีไทางาน฿หม ซึไงชวยกระตุຌน฿หຌกิดความคิดสรຌางสรรค์เดຌ
บททีไ 8 สิไงทีไผูຌนาตຌองทาชีๅ฿หຌหในสิไงทีไผูຌนาตຌองทาพืไอสงสริม฿หຌกิดนวัตกรรม฿นองค์กร ละ฿ชຌประยชน์
จากนวัตกรรมหลานัๅน฿หຌมากทีไสุด ดย฿นบทนีๅกลาวเวຌอยางชัดจน ผูຌนาตຌองรับผิดชอบ฿นการสรຌางวัฒนธรรม
฿นการทางาน ทีไปຂดรับตอความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม พืไอกาหนดทิศทางของกลยุทธ์สาหรับองค์กร
ละกาหนดขอบขตของการพัฒนาความคิด฿หมดຌวย
นอกจากนีๅ฿นภาคผนวกมี บบประมินสถานทีไทางาน บบประมินสภาพวดลຌอมทางจิตวิทยา
การวางผนสาหรับนวัตกรรม ดยพบวาสาระสาคัญ฿นทุกโสวนของหนังสือลมนีๅจะชวย฿หຌทุกองค์กร มีทัๅงความคิด
สรຌางสรรค์ละกอ฿หຌกิดนวัตกรรมทีไซึไงป็นผลการพัฒนาขีดความสามารถ ละความเดຌปรียบตอการขงขัน
฿นยุคลกาภิวัตน์ตลอดเป
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คานะนาการส่งรายงานวจัยหรือบทความวชาการ
พื่อลงตีพมพ์฿นวารสารวจัยมหาวทยาลัยวสทร์นิมนษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์
พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลบืๅองต้นของวารสาร
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี)
ดยมีกาหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม
2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสัง คมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ สาหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
นยบายพจารณากลั่นกรองบทความ
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅง ภาษาเทยละภาษาอัง กฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน
2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา
ดຌ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ดຌ า นการจั ด การอุ ต สาหกรรม ดຌ า นทคนลยี ส ารสนทศ ดຌ า นรั ฐ ประศาสนศาส ตร์
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนโทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์
ใ. บทความทีไ เ ดຌรับการตีพิม พ์ตຌองผ านการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุ ณวุฒิ฿นสาขาทีไ กีไยวขຌ อง ( Peer
Review)
กระบวนการพจารณากลั่นกรองบทความ
บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ
1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดานินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จานวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review)
ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณ วุฒิ วาบทความนัๅ นโควรน าลงตีพิม พ์ หรือควรจะสง ฿หຌผูຌขีย นกຌเ ขก อนสง ฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์
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1.ิข้อกาหนดต้นฉบับ
1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point
ข้อกาหนด฿นการตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ A ไ
 กรอบของข้ อ ความ ฿นต ละหนຌ า ฿หຌ มี ข อบขตดั ง นีๅ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว
 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นตาหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point
 ตั ว อั ก ษริการจั ด พิ ม พ์ ตຌ น ฉบั บ ผลงานทีไ  สนอพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ค วรมี ค วามยาวประมาณ 10-20
หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไกาหนดดังนีๅ
 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง
รายการ
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title)
ชืไอผูຌขียน (ทุกคน)
ชืไอหนวยงานของผูຌขียน
ชืไอบทคัดยอ
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ
ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย
คาสาคัญ (Keywords)
฿ชຌ ตั วอั ก ษรภาษาเทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
นืๅอหาบทความ
หัวขຌอ฿หญ
หัวขຌอรอง
นืๅอหา
ขຌอความ฿นภาพละตาราง
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง)

ลักษณะตัวอักษร
รูปบบการพมพ์
ภาษาเทย ภาษาอั ง กฤษ กาหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ)
ตัวหนา
กาหนดตรงกลาง
(เม ตຌ อ งระบุ ต าหน ง การ
พิมพ์หรือคานาหนຌาชืไอ)
ตัวปกติ
ดຌานลางการอຌางอิง
ตัวหนา
กาหนดกึไงกลาง ตัวหนา

ขนาดตัวอักษร
ขนาด 1่ point,

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สาหรับหัวขຌอ
ตัวปกติ สาหรับนืๅอหา
ึประมาณ ไ-5 คา

ยอหนຌา 0.5 นิๅว
กาหนดชิดชอบซຌาย

ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ไ point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

กาหนดชิดซຌาย
ยอหนຌา 0.5 นิๅว
-

ขนาด 1ๆ point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ไ point

ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ไ point
ขนาด 1ๆ point
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2.ิส่วนประกอบของบทความ
แ.ิบทความวชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการนาสนอ฿หຌชัดจนละมีลาดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง)
1.1 ชืไอรืไอง (Title)
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจานวนคาควรอยูระหวาง 200-ใ00 คาควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌคาเดຌกระชับละ฿หຌสาระสาคัญตรงประดใน
1.ใ คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาทีไป็นคาสาคัญของนืๅอหาหมาะสมสาหรับนาเป฿ชຌ
ป็นคาคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง
1.ไ บทนา (Introduction) ป็นสวนนะนาละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ
1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยโ
ละมีการจัดรียงลาดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา
1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌนาสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร
1.็  อก สาร อຌ า ง อิ ง ( Reference) ขี ย น บร ร ณา นุ ก ร ม ฿น รู ป บบ APA ( American
Psychological Association)
โ.ิบทความวจั ย ควรมี การน าสนอผลการวิจั ย ทีไเ ดຌรั บ อย างป็น ระบบ ดยควรมี องค์ ประกอบ
ดังตอเปนีๅ
21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา
2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
เมตຌองระบุตาหนงหรือคานาหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจาละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ
2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅง ภาษาเทยละภาษาอัง กฤษ ดยขี ยนป็นภาษาเทยกอ น
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระสาคัญ ของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ ละผลการวิจัย)
2.ไ คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาทีไป็นคาสาคัญของนืๅอหาหมาะสมสาหรับนาเป฿ชຌ
ป็นคาคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล
2.5 บทนา (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความสาคัญของปัญหา ละ
หตุผลทีไนาเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง
2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ
วิจัย
2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดานินการวิจัย
อยางละอียดละชัดจน
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามลาดับขัๅนของการวิจัย
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน
2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅง ชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะนา
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์
2.11 อกสารอຌ า งอิ ง (Reference) ขี ย นบรรณานุ ก รม฿นรู ป บบของ APA (American
Psychological Association)
ใ.ิการขียนอกสารอ้างอง
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสัง คมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิง ของ APA
(American Psychological Association)
ิิิิใ.แิการอ้างอง฿นนืๅอหาิ(In text citationี
฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
ภาษาเทย
(ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุลุ ปี ค.ศ.)
3.2 อ้างอง฿นนืๅอหาจากสื่อส่งพมพ์ิ(หนังสือิตาราิอกสาร)
กรณีผู้ต่งคนดียว
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย
ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ช่นิิ
(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ)
กรณีที่สรปนืๅอหามาหมดทัๅงล่ม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา
ช่น
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ)
กรณีที่ผู้ต่ง฿ช้ฐานันดรศักด์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ นาหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา
หนังสือ
ช่นิ
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0)
กรณีผู้ต่งมียศทางทหาริตารวจิตาหน่งทางวชาการ คารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส
ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไ0)
การอ้างองอกสารหลายรื่องิต่ผู้ต่งคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์
จากนຌอยเปหามาก
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ช่น
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5)
กรณีผู้ต่งิโิคน
กรณีผูຌ ตง 2 คน ฿หຌ ขียนชืไอผูຌ ตง คนทีไ 1 ตามดຌวยครืไอ งหมาย (ุ) วຌ นวรรคหนึไ ง ตามดຌว ย
ละ เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2
ช่นิ
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550).
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไง วรรคตามดຌวย
ตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละครืไองหมายมหัพภาค (.) ตามดຌวยครืไองหมาย & ละวຌนหนึไงวรรค
ตามดຌวยชืไอสกุลคนทีไ 2 ลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด
ช่น
(Williamุ R.ุ & Salesุ B. D.ุ (200่)
กรณีผู้ต่งิใ-6ิคนิ
ชาวเทย฿ชຌชืไอ ชืไอสกุล คัไนครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตง ทุกคน ละ฿ชຌคาวา
ละ ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย
ช่น
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ).
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง
วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌ น ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย & ละวຌนหนึไง วรรค หนຌาผูຌตง คน
สุดทຌายลຌว฿สครืไองหมายจุลภาค (.) ตามดຌวยอักษรยอชืไอตຌนลຌว฿สจุด
ช่น
Salmonุ M.ุ Earmanุ J.ุ Wilsonุ R. T.ุ McGarryุ D. D.ุ & Hopmanุ D. (200้).
กรณีผู้ต่งป็นสถาบัน
฿หຌลงรายการดຌวยหนวยงานระดับสูงกอน ละตามดຌวยหนวยงานระดับรอง ลงมา
ช่น
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ บัณฑิตวิทยาลัยุ 25ไไ)
อกสารเม่ปรากฏชื่อผู้ต่ง
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา
ช่น
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ)
กรณีเม่฿ช่ผู้ขียนิต่ป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธการ
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม ผูຌ
รียง บรรณาธิการ หรือ ผูຌปล
ช่น
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ)
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ)
อ้างอง฿นนืๅอหาจากสตทัศนวัสด
฿หຌ ล งรายการชืไ อ ผูຌ รับ ผิ ด ชอบหรื อผูຌ ผ ลิ ต ตามดຌ วยครืไอ งหมายจุ ล ภาค (ุ) ปี ทีไผ ลิ ต ตามดຌ ว ย
ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ
ช่น
(สานักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM)
การอ้างอง฿นนืๅอหาิจากระบบสารสนทศออนเลน์ิ(WWW.ี
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน
ขຌอมูล
ช่น
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็)
(western universityุ 2005)
ไ.ิการขียนบรรณานกรม
ไ.แิหนังสือ
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: สานักพิมพ์.
ไ.โิบทความวารสาร
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ.ิชื่อวารสาร. ปีทีไ. หนຌารก-หนຌาสุดทຌายทีไอຌางถึง
-วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูลเทย
ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีทีไพิมพ์). ชืไอบทความ. ชื่อวารสารุ ปีทีไุ หนຌารก-หนຌาสุดทຌายุ คຌนมืไอ วัน
ดือน ปีุ จาก URL หรือ ชืไอฐานขຌอมูล
ไ.ใิรายงานการประชม
ชืไอผูຌตง. (ปีทีไประชุม). ชื่อรื่อง. วัน ดือน พ.ศ.(หนຌา). สถานทีไพิมพ์: สานักพิมพ์.
ไ.ไ.ิวทยานพนธ์
ชืไอผูຌตง. (ปีทีไพิมพ์).ิชื่อวทยานพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชืไอ
มหาวิทยาลัยุ มืองทีไตัๅงมหาวิทยาลัย
ไ.5ิบรรณานกรมจากวใบเซต์ิ
ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานจຌาของวใบเซต์. (ปีทีไผยพรขຌอมูล).ิชื่อรื่อง. คຌนมืไอ วันทีไ ดือน ปี
พ.ศ.ุจาก htt://www.
4.6 บทความ฿นนตยสาริหรือิหนังสือพมพ์
ชืไอผูຌตงหรือชืไอคอลัมน์. (วัน ดือน ปี). ชืไอบทความ. ชื่อนตยสารหรือิหนังสือพมพ์ ุ ปีทีไุ
หนຌา.
กรณีภาษาอังกฤษ จะ฿ชຌวา ปีุดือน วัน (yearุ month day) ละ p. หรือ pp.
4.7 การขียนบรรณานกรมผ่นพับ
ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานทีไผลิต. (ปี). ชื่อรื่อง. [ผนพับ]. สถานทีไพิมพ์: ผูຌตงหรือหนวยงาน
ทีไผลิต.
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4.8 อ้างองจากการสัมภาษณ์
ชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณ์. (ปี/ดือน/วัน). ตาหนง. สัมภาษณ์.
ิการส่งต้นฉบับ
ผูຌขียนสงเฟล์ตຌนฉบับบทความ (Microsoft Word) ละบบฟอร์มนาสนอบทความพืไอพิจารณา
ตีพิมพ์฿นชองทางของวารสารระบบออนเลน์ (Online Submission) ทานัๅน
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความบืๅองตຌน กีไยวกับความถูกตຌองของรูปบบทัไวเป ถຌาเมผานการ
พิจารณา จะสงกลับเปกຌเข ถຌาผานจะขຌาสูการพิจารณาของผูຌประมินจากภายนอกมืไอผลการประมินผาน
หรือเมผานหรือมีการกຌเขจะจຌงผล฿หຌผูຌขียนทราบ
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ตัวอย่างการวางรูปหน้ากระดาษบทความวิจิัยฉบับตใมิ(full paper) ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษิิ฿ช้อักิ ษริTH SarabanPSK
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