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วัตถ ประสงค์ิ: 
1. พืไอผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทีไมีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ ละนักวิจัยทีไตຌองการผยพรผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอก 
2. ป็นสืไอกลาง฿นการน าสนอความกຌาวหนຌาทางการวิจัยของนิ สิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผูຌทรงคุณวุฒิ ละนักวิชาการภายนอกเดຌสรຌางสรรค์ละผยพรผลงานวิชาการ 
ใ. พืไอป็นการสงสริมละพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์฿นมหาวิทยาลัย฿หຌมีความกຌาวหนຌาละ

น าเปสูการพิไมพูนต าหนงทางวิชาการ 
 

ขอบขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มุงนຌนป็นสืไอกลาง฿นการสรຌางองค์ความรูຌละผยพรบทความ

วิชาการละผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพ ละป็นประยชน์ตอวงวิชาการ ฿นสาขาตางโ ชน ศรษฐศาสตร์ / 
บริหารธุรกิจละการจัดการ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ศิลป
ศาสตร์ นิทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สหวิทยาการดຌานสังคมศาสตร์ละมนุษยศาตร์ ละสาขาอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
ป็นตຌน 

2. นืๅอหาสวน฿ดสวนหนึไงหรือทัๅงหมดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยทีไสงมาขอตีพิมพ์จะตຌองเม
อยู฿นระหวางการ ขอตีพิมพ์หรือคยเดຌรับการตีพิมพ์ผยพรมากอน฿นวารสารอืไนโ ทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ 

3. การสงบทความวิชาการละบทความวิจัยนัๅน สามารถสงดยตรงเปทีไกองบรรณาธิการวารสารผาน
ระบบ online Submission ทีไวใปเซต์ บทความทัๅง 2 ประภท ซึไงบทความทีไสงมานัๅนจะถูกสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง ท าการประมินบบ Double-Blinded Review กอนทีไจะพิจารณาจัดพิมพ์฿นขัๅน
ตอเป 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะป็น
บทความทีไมุงนຌนสรຌางองค์ความรูຌ นวคิด ทฤษฏี฿หมโ ชวยขยายองค์ความรูຌ฿นงมุมตางโ พืไอ฿หຌผูຌอาน
สามารถขຌา฿จละน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นวงวิชาการทีไกวຌาง ละมีประยชน์ตอสังคมดยรวม 
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บทความท กรื่องท่ีตีพ มพ์เด้จะตอ้งผ่านการพ จารณาจากผู้ทรงค ณว ฒ ภายนอกมหาว ทยาลัยิจ านวนิ2 ท่านิทัศนะละข้อค ดหในของ
บทความ฿นวารสารฉบับนีๅป็นของผู้ขียนต่ละท่านิเม่ถือป็นทัศนะละความรับผ ดชอบของบรรณาธ การ 
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บทบรรณาธ การ 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฉบับนีๅ ป็นฉบับประจ า       
ปีทีไ 2 ฉบับทีไ 2 ประจ าปี 2559 นืๅอหาประกอบดຌวยบทความวิจัยจ านวน 8 รืไอง 1.การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
2. ทิศทางการสงออกอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์ 3. คุณลักษณะของ
บัณฑิตทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿น    
ปีการศึกษา 2556 ขຌาท างานของผูຌประกอบการ 4.รูปบบงบการงินของกองทุนหมูบຌาน กรณีศึกษากองทุน
กลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก 5.นวัตกรรมสังคม
อันนืไองมาจากพระราชด าริ฿นขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร 7.การพัฒนาศักยภาพครือขายคุຌมครองสิทธิ
ทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 8.ปัจจัยหงความส ารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูล ส าหรับบทความวิชาการจ านวน     
2 รืไอง เดຌก 1. การพัฒนาชุมชน: นวคิด ขอบขาย ละหลัก฿นการปฏิบัติของนักพัฒนา 2. การพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 13.การสืไอสารการตลาด฿นยุคเทยลนด์ 4.0 พืไอการพัฒนาทีไยังยืน ซึไงนืๅอหาของบทความ
มีความหลากหลายละนาสน฿จส าหรับนักวิชาการละผูຌสน฿จทัไวเปทีไจะสามารถน าหลักคิดตางโเป
ประยุกต์฿ชຌตามบริบท  

กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ หวังป็น
อยางยิไงวา วารสารฉบับนีๅจะป็นประยชน์ส าหรับผูຌอานทุกทาน ละขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิทุกทาน
ทีไรวม฿หຌขຌอคิดละพัฒนาบทความจนป็นฉบับสมบูรณ์พืไอผยพร รวมทัๅงขอขอบคุณทุกทานทีไสง
บทความวิชาการละบทความวิจัยมาพืไอลงตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารฉบับนีๅ  
 
 
 
 
 
      รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มุสิกานนท์  
           บรรณาธิการ 
 
 





                     วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

 
สารบัญ 

 
บทความว จัย                                                                                            ิิิิิิหน้า 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน   1 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
The Product Management of One Tambon One Product (OTOP)  
in Muang District, Khonkaen Province: A Case Study of KTF Kaewthong Thaifood 

จารุวรรณ  พัฒนกຌว ละวรินทรท์ิพย์  ก าลังพทย ์
 
ทิศทางการสงออกอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์  18 
The exports of gems and jewelry in Thailand to the Switzerland market. 

จินดามาส   สุทธิชัยมธ ี
 
คุณลักษณะของบัณฑิตทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี    29 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างานของผูຌประกอบการ 
A study of 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 

จิรัชญา   งามข า 
 

รูปบบงบการงินของกองทุนหมูบຌาน กรณีศึกษากองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต   37 
หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก 
The format of the financial statements of The Saving Fund For Production,  
Moo 3 Wang Thong district, Phitsanulok province. 

นิธิวดี    ทับทิมศรี 
 

นวัตกรรมสังคมอันนืไองมาจากพระราชด าริ฿นขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนัง    48 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Social Innovation Under the Royal Initiation in Pakpanang Basinุ  
Nakhonsithammarat 

บรรลง   อินทร์จันทร์ 
 
 
 



                     วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

สารบัญ 
                                                 ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
ิิิิิิิิิหน้า 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร   57 
The Strategies for Sustainable Tourism Administration of  
Kamphaeng Phet Province 

พงษ์ศักดิ์    พชรสถิตย์ 
 

การพัฒนาศักยภาพครือขายคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ   69 
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 
Networks’ Skill Development of Elders’ Rights  
(Senior Volunteer Brain Bank) Protection toward Local Wisdom, 
 Saraburi Province 

อ านวย     ปຂ่นพิลา 
 

ปัจจัยหงความส ารใจของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูล  79 
The Factors Affecting the Success of Communities’ Product (OTOP)  
in Food Category in Satun Province 

อกสิทธ ิ   อมณ ี
 

บทความว ชาการ 
การพัฒนาชุมชน: นวคิด ขอบขาย ละหลัก฿นการปฏิบัติของนักพัฒนา   89 
Community Development: Concepts, Scope and Core Values of the Developer 

พใญศรี   ฉิรินัง ละวรสิทธ์ิ  จรญิพุฒ 
 

การพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  100 
฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
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 

ยาวลักษณ์   ชาวบຌานพธิ์ 
 
 
 
 
 



                     วารสารวิจยัมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  
                       Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

                                                       สารบัญ 
                                    
    หน้า 

 

การสืไอสารการตลาด฿นยุคเทยลนด์ 4.0 พืไอการพัฒนาทีไยังยืน    110 
The Marketing Communications in the Age of Thailand 4.0  
for Sustainable Development  

สุรดช   สุมธาภิวัฒน์ 
 

บทปร ทัศน์          
Managing Creativity and Innovation : การบริหารจัดการนวัตกรรม   11





วารสารวจิัยมหาวิทยาลยัวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

การบร หารจัดการส นค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผล ตภัณฑ์฿นขตอ าภอมืองิจังหวัดขอนก่นิ
กรณีศึกษาิคทีอฟิก้วทองอาหารเทย 

The Product Management of One Tambon One Product (OTOP) in Muang 
District, Khonkaen Province: A Case Study of KTF Kaewthong Thaifood 

 
จาร วรรณ  พัฒนก้ว1ิวร นทร์ท พย์ิิก าลังพทย์2 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ฿นครัๅงนีๅ พืไอศึกษาการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์, พืไอศึกษากระบวนการ

ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ , พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการบริหารสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ,      
พืไอศึกษาปัจจัยการบริหารสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ทีไสงผลตอกระบวนตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ละพืไอสนอนว
ทางการพัฒนาการบริหารสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌป็นกลุมผูຌบริภคสินคຌาหนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน จ านวน 399 คน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็นบบสอบถามบบมาตรสวน 5 ระดับ สถิติทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาเดຌก ความถีไ, 
รຌอยละ, คาฉลีไย, สวนบีไยงบนมาตรฐาน, t-test, F-test มืไอพบความตกตางปรียบทียบป็นรายคู ดย฿ชຌการทดสอบ
ของชฟฟ่ (Scheffe) ละคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของพียร์สัน ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( ̅ = 3.51) รายดຌาน พบวา ล าดับทีไ 1 คือ ดຌานบุคลากร ( ̅ = 3.72) ล าดับทีไ 2 คือ 
ดຌานการตกตงทางกายภาพ ( ̅ = 3.66) ละล าดับทีไ 3 คือ ดຌานการสงสริมการตลาด ( ̅ = 3.48) 2) กระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก ( ̅ = 3.65) รายดຌาน พบวา ล าดับทีไ 1 คือ ดຌาน
การประมินทางลือก ( ̅ = 3.68) ล าดับทีไ 2 คือ ดຌานความตຌองการ ( ̅ = 3.65) ละล าดับทีไ 3 คือ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล ( ̅ = 
3.62) 3) ฿นภาพรวม พบวา พศ, สถานภาพ, อาชีพ ละรายเดຌตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ ตกตางกันทางสถิติทีไระดับ 0.05 มืไอปรียบทียบคาฉลีไยป็นรายคู จ านกตามสถานภาพ พบวา 
ผูຌบริภคทีไมีสถานภาพสด ละสถานภาพสมรส มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นຌอยกวา
ลูกคຌาทีไมีสถานภาพหยารຌาง/หมຌาย จ านกตามอาชีพ พบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพพนักงานบริษัท ละอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีอาชีพนักศึกษา จ านกตาม
รายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไ ากวา 10,000 บาท มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ มากกวาลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 10,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 30,000 บาท ละ 30,001 บาทขึๅนเป สวนอายุ 
ละระดับการศึกษาตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ เมตกตางกัน 4) การบริหาร
จัดการสินคຌาดຌานผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการ ละดຌานการคຌนหาขຌอมูลของ
ผูຌบริภค ดຌานบุคลากรมีความสัมพันธ์กับดຌานการคຌนหาขຌอมูล ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 ละ 5) นวทางการ
พัฒนา คือ ควรหาชองทางการจัดจ าหนาย฿หຌมากขึๅน ควรมีหลงงินทุนหมุนวียนควรมวีิธีการฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ
จัดนิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌละสงสริม฿หຌกิดความนิยม฿นผลิตภัณฑ์ 
 
ค าส าคัญิ:ิการบริหารจัดการ, สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์, กระบวนการตัดสิน฿จ 
 
 

                                                 
1 สาขาวิชาการตลาดละการจัดการ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
2 สาขาวิชาการตลาดละการจัดการ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 
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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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บทน า 

หลังจากประทศเทยประสบกับภาวะวิกฤติ
ศรษฐกิจ ฿นชวงปี 2540 ท า฿หຌกิดภาวะการชะลอตัว
฿นการด านินธุรกิจอุตสาหกรรม ทัๅงภาคการผลิต
ละภาคบริการ ยังกอ฿หຌกิดผลกระทบตอประชาชน
฿นทุกสาขาอาชีพ ดยฉพาะอยางยิไงประชาชน฿นระดับ
รากหญຌา  ซึไงป็นคนกลุม฿หญของประทศทีไมีระดับ
รายเดຌปานกลางถึงตไ าดังนัๅน รัฐบาล฿นสมัยนายกรัฐมนตรี 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ลใงหในวา ควรจะมีมาตรการ
฿หຌความชวยหลือประชาชนดยฉพาะอยางยิไง
ประชาชน฿นระดับรากหญຌา฿นการกຌปัญหาความ
ยากจนละสรຌางความขຌมขใงดยการสงสริม
สนับสนุนการรวมกลุมสมาชิกของชุมชน฿นการ
ประกอบธุรกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนขึๅนพืไอ
ป็นอาชีพหลักหรืออาชีพสริมจากการประกอบ
อาชีพหลัก ดยการน าผลผลิตจากการกษตรหรือ
ทรัพยากรทีไมีอยูภาย฿นทຌองถิไนมา฿ชຌป็นวัตถุดิบ
฿นการผลิตสินคຌาทีไสดงถึงความป็นอกลักษณ์ 
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ทีไมีการสืบทอดกันมา
อยางยาวนานป็นทีไยอมรับของคนทัๅง฿นละ
ตางประทศ ละป็นการสนับสนุนการ฿ชຌภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนมา฿ชຌ฿นการพัฒนาสินคຌาพืไอสรຌาง
ชุมชน฿หຌกิดความขຌมขใงสามารถพึไงตนองเดຌ 
รัฐบาล฿นสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร 
จึงท าการก าหนดนยบายฟ้ืนฟูศรษฐกิจ฿นระดับ
รากหญຌาพืไอ฿ชຌ฿นการกระตุຌนศรษฐกิจของ
ประทศ ดยมีความชืไอวาหากประชาชน฿นชนบท  
ซึไงป็นคนสวน฿หญของประทศมีความป็นอยูทีไดี
ขึๅนจะสงผล฿หຌศรษฐกิจดยรวมสามารถขับคลืไอน
ตัวเดຌ฿นทีไสุด 

จากความส าคัญขຌางตຌนจึงกอ฿หຌกิดการ
ด านินนยบาย฿นครงการหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
(One Tumbon One Product - OTOP) ขึๅน฿น
ปลายปีพ.ศ. 2544 ดยน านวคิดมาจากครงการ       

หนึไงหมูบຌานหนึไงผลิตภัณฑ์ (One ”illage One 
Product - OVOP) ของจังหวัดออิตะ ประทศญีไปุ่น 
ซึไงมีวัตถุประสงค์พืไอสรຌางความจริญ฿หຌกชุมชน
฿นทุกหมูบຌานทุกต าบล฿หຌมีรายเดຌมีงานท าละลด
ปัญหาตางโ ชน ความยากจน การอพยพยຌายถิไนของ
รงงานสูมือง฿หญ ดยฉพาะอยางยิไงมุงนຌนการ
สรຌางมูลคาพิไมของผลิตภัณฑ์ ละรายเดຌ฿หຌกับชุมชน
พืไอยกระดับฐานะความป็นอยูของคน฿นชุมชน฿หຌ
ดีขึๅนสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์มีหลายประภท 
เมวาจะป็นประภทอาหารละครืไองดืไม ประภทผຌา
ละครืไองตงกาย ประภทครืไอง฿ชຌละครืไองประดับ
ตกตง ประภทศิลปประดิษฐ์ละของทีไระลึก (สินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์จังหวัดสุพรรณบุรี, 2558) 
ตส าหรับกลุมคทีอฟ กຌวทองอาหารเทยป็นสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์อาหารปรรูปจากปลา 
ดยมีนายณรงค์ธร พัฒนกຌว ป็นผูຌกอตัๅงขึๅนมืไอ
วันทีไ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ดยการจ าหนายปลา
สลิดดดดียว ปลาชอนดดดียว จึงกิดนวคิด
฿นการปรรูปป็นของฝากทีไท าจากนืๅอปลาทีไทาง
กลุมเดຌจ าหนายละมีการปรรูปมาป็นขຌาว
กรียบปลาสลิด ขຌาวกรียบปลาชอนรสตางโชน 
รสตຌมย า ละมีปลาสลิดทอดกรอบเรຌกຌาง ละนๅ าพริก
ปลาสลิดทรงครืไอง นๅ าพริกนรกปลาชอน ปลาสลิดกรอบ
ผัดพริกขิง ดยมีชองทางการจัดจ าหนายดยการ
ออกงานสดงสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
ขายสงรຌานของฝาก ของช าละจ าหนายผานวใบ
เซด์ 

จากขຌอความขຌางตຌนนับวากลุมคทีอฟ กຌวทอง
อาหารเทยต าบลบຌานพธิ์ อ าภอมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ป็นกลุมผูຌผลิตสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์     
กลุมทีไประสบความส ารใจกลุมหนึไง ดังนัๅนจึงควรน า
ดังกลาวมาศึกษา วิคราะห์ กีไยวกับ การจัดการการผลิต 
การตลาด ปัญหาอุปสรรค ละการบริหารกลุม฿หຌประสบ
ความส ารใจ พืไอป็นกรณีตัวอยางส าหรับกลุมทีไผลิต
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สินคຌาหนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์กลุมอืไนโ รวมทัๅง
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการด านินการ฿หຌความ
ชวยหลือละสงสริมกลุมตางโ ฿หຌประสบความส ารใจ 
ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงเดຌศึกษา การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง 
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหาร
เทยพืไอป็นนวทาง฿นการศึกษาอกาสทางการคຌา
฿นตลาด จังหวัดขอนกน ละพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿น
การวางผนทางการคຌาดຌานการตลาด ซึไงจังหวัด
ขอนกนป็นจังหวัดทีไมีการจริญติบตทางธุรกิจ
ละป็นศูนย์กลางทางภาคตะวันออกฉียงหนือ       
มีศักยภาพทางศรษฐกิจ อ านาจซืๅอ฿กลຌคียงกับ
ผูຌบริภค฿นสวนกลาง  
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 

2. พืไอศึกษากระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไง
ต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 

กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
3. พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการบริหารสินคຌา

หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัด
ขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย  

4. พืไอศึกษาปัจจัยการบริหารสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทยทีไสงผลตอ
กระบวนตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค 

5. พืไอสนอนวทางการพัฒนาการบริหารสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัด
ขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
 
กรอบนวความค ด฿นการท าการว จัย 

การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยมุงศึกษาการบริหาร
จัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์  OTOP
กรณีศึกษา คที อฟ กຌวทองอาหารเทยซึไ งป็น
พัฒนาการของนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดของ 
Philip Kotler (2003: 25 - 27) ละกระบวนการ 
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค฿น 3 ดຌานตามนวคิดของ 
Schiffman & Kanuk (1994: 560-580) ดังนีๅ 
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ตัวปรอ สระ      ิิิิิิิิิิตัวปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ิ1 กรอบนวค ดที่฿ช้฿นการว จัย 
 

ว ธีการว จัย 
การวิจัยรืไอง การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล

หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ซึไงป็นการศึกษา
คຌนควຌาดຌวยตนอง ดยการ฿ชຌวิจัยชิงส ารวจมีวิธีการ
วิจัย ดังนีๅ 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก กลุม
ผูຌบริภคสินคຌาหนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอ
มือง จังหวัดขอนกน จ านวน 20ใ,่ ๆ5 คน (กรมการ
ปกครอง. 255่:1็1)  

กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก กลุม
ผูຌบริภคสินคຌาหนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอ
มือง จังหวัดขอนกน จ านวน 20ใ,่ ๆ5 คน ลือกป็น
กลุมตัวอยางดยขนาดของกลุมตัวอยางเดຌจากสูตร
ของทาร ยามาน ความมัไน฿จ ้ 5 ั  ดยยอม฿หຌมีความ

คลาดคลืไอนเดຌ 5ั เดຌกลุมตัวอยางทัๅงสิๅน 399 คน 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลป็น

บบสอบถามทีไผูຌ วิจัยสรຌางขึๅนประกอบดຌวย
รายละอียด 4 สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ 1 ป็นบบสอบถามกีไยวกับขຌอมูล
ทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม จ านวน 6 ขຌอค าถาม      
ซึไงป็นค าถามลือกตอบ ประกอบดຌวย พศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ละรายเดຌฉลีไยตอ
ดือน 

สวนทีไ 2 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ประกอบดຌวย 
ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานราคา ปัจจัยดຌานการจัด
จ าหนาย ปัจจัยดຌานสงสริมการตลาด ปัจจัยดຌาน
กระบวนการ฿หຌบริการ ปัจจัยดຌานบุคลากรผูຌ฿หຌบริการ 

ข้อมูลทั่วเปของผู้บร ภค 
1. พศ 
2. อายุ 
ใ. ระดับการศึกษา 
ไ. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
ๆ. รายเดຌฉลีไยตอดือน 

การบร หารจัดการ 
1. ดຌานผลติภณัฑ์ (Product)  
2. ดຌานราคา (Price)  
ใ. ดຌานการจัดจ าหนาย (Place)  
4. ดຌานการสงสรมิการตลาด (Promotion) 
5. ดຌานกระบวนการ (Process)  
ๆ. ดຌานบุคลากร (People)  
็. ดຌานการตกตงทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 

กระบวนการตัดส น฿จซืๅอของผู้บร ภค 
 

1. ดຌานความตຌองการ  
(Need recognition) 
2. ดຌานการคຌนหาขຌอมลู  
(Information search) 
ใ. ดຌานการประมินทางลือก  
(Evaluation of alternatives) 
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ปัจจัยดຌานการสรຌางละการน าสนอลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะบบสอบถามป็นบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิคอร์ท 
(Likert Scale)  

สวนทีไ 3 กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา
หนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์ ฿นขตอ าภอมือง 
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทอง
อาหารเทย ประกอบดຌวย 3 ดຌาน คือ ดຌานความ
ตຌองการ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล ละดຌานการ
ประมินทางลือก ป็นขຌอค าถามบบประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนดขຌอค าถามทีไป็น
มาตรสวนประมาณ 5 ระดับ 

ละน ามาทียบกับกณฑ์วัดคาฉลีไย
ระดับการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ ละระดับการตัดสิน฿จของผูຌบริภค 
ดังตอเปนีๅ 
 
คะนนฉลี่ย 

 
การปลผล 

ระหวาง 1.00 – 1.่0 ระดับนຌอยทีไสุด 
ระหวาง 1.่1 – 2.ๆ0 ระดับนຌอย 
ระหวาง 2.ๆ1 – ใ.ไ0 ระดับปานกลาง 
ระหวาง ใ.ไ1 – ไ.20 ระดับมาก 
ระหวาง ไ.21 – 5.00 ระดับมากทีไสุด 

สวนทีไ 4 นวทางการพัฒนาการบริหารสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัด
ขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย    
ป็นบบสอบถามบบปลายปຂดดยการขียน
ขຌอความสดงความคิดหใน 

สถิติทีไ฿ชຌวิคราะห์ขຌอมูล ประกอบดຌวย 
สถิติพืๅนฐาน เดຌก คารຌอยละ คาฉลีไย สวนบีไยง
บนมาตรฐาน สถิติทีไ฿ชຌหาคุณภาพของครืไองมือ
หาคาความชืไอมัไน (Reliability)ของบบสอบถาม
ทัๅงฉบับดย฿ชຌวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อลฟา (Alpha Coefficaien) ของครอนบาค 

(Cronbach) ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป ละสถิติ
ทีไ฿ชຌทดสอบสมมติฐาน ดย฿ชຌสถิติทดสอบ t-test 
ส าหรับความสัมพันธ์ทีไมีตัวปร 2 ตัวปร ละการ
วิคราะห์ความปรปรวนบบทางดียว (One- 
way ANOVA) ดยการทดสอบคาอฟ (F-test) 
ส าหรับความสัมพันธ์ทีไมีตัวปรตัๅงต 3 ตัวปรขึๅนเป 
พืไอพิจารณาหาความตกตางระหวางขຌอมูลทัไวเป
ของผูຌตอบบบสอบถามกับระดับการบริหาร
จัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขต
อ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ      
กຌวทองอาหารเทย มืไอมีนัยส าคัญทางสถิติจึง
ปรียบทียบรายคู ดย฿ชຌการทดสอบของชฟฟ่ 
(Scheffe) วิคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางการ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient) 
 
สร ปผลการว จัย 

ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศ   
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 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมอยู฿นระดับมาก 
มีคาฉลีไยทากับ 3.51 มืไอพิจารณาป็นรายดຌานดย
รียงล าดับคะนนฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์
฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก 
ล าดับทีไ 1 คือ ดຌานบุคลากร มีคาฉลีไยทากับ 3.72 
ล าดับทีไ 2 คือ ดຌานการตกตงทางกายภาพ มีคาฉลีไย
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ทากับ 3.66 ละล าดับทีไ 3 คือ ดຌานการสงสริม
การตลาด มีคาฉลีไยทากับ 3.48 ตามล าดับ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌาน
ผลิตภัณฑ์อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.45 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์
ละปลผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ 
ผลิตภัณฑ์มีคุณคาทางภชนาการสูง มีคาฉลีไย
ทากับ 3.69 ล าดับทีไ 2 คือ มีขนาดของบรรจุภัณฑ์
หมาะสมกับราคา มีคาฉลีไยทากับ 3.63 ละล าดับทีไ 3 
คือ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์(กลอง/ถุง)หมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.41 ตามล าดับ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานราคา 
อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.45 มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนนฉลีไยจากมากเป
นຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 
3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มี
ความหมาะสมกับคุณภาพ มีคาฉลีไยทากับ 3.64 
ล าดับทีไ 2 คือ ราคาของผลิตภัณฑ์มีความยุติธรรม 
เมอาปรียบลูกคຌา มีคาฉลีไยทากับ 3.59 ละ
ล าดับทีไ 3 คือ ราคามีความหมาะสมกับรูปบบ
ของบรรจุภัณฑ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.54 ตามล าดับ 
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์
฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา คทีอฟ 
กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานชองทางการ
จัดจ าหนาย อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 
3.46 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์
ละปลผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ 
สถานทีไจ าหนายหาซืๅอเดຌสะดวก มีคาฉลีไยทากับ 
3.61 ล าดับทีไ 2 คือ มีชองทางการจ าหนายหลาย

รูปบบ ชน รຌานประจ าทีไจังหวัดสุพรรณการ฿ชຌ
บริการทางทรศัพท์ ทางอินตอร์นใต, รຌานคຌา OTOP 
ละงานสดงสินคຌาตามภูมิภาคตางโมีคาฉลีไย
ทากันกับสถานทีไจ าหนายสินคຌามีความหมาะสม
กับสินคຌา มีคาฉลีไยทากับ 3.59 ละล าดับทีไ 3 คือ 
มีการจัดวางสินคຌาสะดุดตา มีคาฉลีไยทากับ 3.47 
ตามล าดับ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ ฿นขตอ าภอมือง จั งหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานการสงสริมการตลาด อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไย
ทากับ 3.48 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับ
คะนนฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการ
วิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 
1 คือ มีการ฿หຌสวนลดจากปริมาณการสัไงซืๅอ มีคาฉลีไย
ทากับ 3.60 ล าดับทีไ 2 คือ มีการจกของถม 
ของขวัญ฿หຌกับลูกคຌาจากปริมาณการซืๅอ มีคาฉลีไย
ทากับ 3.56 ละล าดับทีไ 3 คือ มีการฆษณาประชาสัมพันธ์
สมไ าสมอดยการ฿ชຌสืไอตางโ ชน ป้าย ผนพับ สืไอ
อินตอร์นใต วิทยุ ทรทัศน์ ป็นตຌน มีคาฉลีไย
ทากับ 3.44 ตามล าดับ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานกระบวน      
การอยู ฿นระดับปานกลาง มีคาฉลีไ ยทากับ 3.36          
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ ละปล
ผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ มีบริการหลัง
การขายมีคาฉลีไยทากับ 3.63 ล าดับทีไ 2 คือ ขัๅนตอน฿น
การช าระงินสะดวกรวดรใว มีคาฉลีไยทากับ 3.45     
ละล าดับทีไ 3 คือ ขัๅนตอน฿นการสัไงซืๅอสินคຌาสะดวก
รวดรใว มีคาฉลีไยทากับ 3.43 ตามล าดับ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานบุคลากร 
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อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.72 มืไอพิจารณา
ป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนนฉลีไยจากมากเป
นຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 
3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ พนักงานขาย
บริการอยางอา฿จ฿สละ฿หຌบริการดຌวยความตัๅง฿จ 
มีคาฉลีไยทากับ 3.87 ล าดับทีไ 2 คือ พนักงานขายมี
บุคลิกภาพดีละการตงกายดี มีคาฉลีไยทากับ 
3.86 ละล าดับทีไ 3 คือ พนักงาน฿หຌค านะน า
กีไยวกับผลิตภัณฑ์เดຌอยางชัดจน มีคาฉลีไย
ทากับ 3.67 ตามล าดับ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมดຌานการ
ตกตงทางกายภาพ อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไย
ทากับ 3.66 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับ
คะนนฉลีไ ยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์ ฿น     
การวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก 
ล าดับทีไ 1 คือ มีการประชาสัมพันธ์ สินคຌา฿นสืไออินตอร์ 
line, facebook สะดุดตานาซืๅอมีคาฉลีไยทากับ 
3.78 ล าดับทีไ 2 คือ บรรจุภัณฑ์หมาะสมกับสินคຌา      
มีคาฉลีไยทากับ 3.70 ละล าดับทีไ 3 คือ มีบรรยากาศ
ภาย฿นรຌานทีไหมาะสม มีคาฉลีไยทากับ 3.68 
ตามล าดับ 

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย฿นภาพรวมอยู
฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.65 มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌานดยรียงล าดับคะนนฉลีไยจากมาก
เปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผล
ขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ ดຌานการ
ประมินทางลือกมีคาฉลีไยทากับ 3.68 ล าดับทีไ 
2 คือ ดຌานความตຌองการ มีคาฉลีไยทากับ 3.65 
ละล าดับทีไ 3 คือ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล มีคาฉลีไย
ทากับ 3.62 ตามล าดับ 

 

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานความตຌองการอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.65 
มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนนฉลีไย
จากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปล
ผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ มีความ
ตຌองการจากสิไงกระตุຌนจากประสบการณ์฿นอดีต 
ชน คยบริภคสินคຌา OTOP มากอน ป็นตຌน ละ
ขຌา฿จสิไงกระตุຌนกีไยวกับสินคຌา OTOP ทีไมีอิทธิพล
ตอตนอง มีคาฉลีไยทากับ 3.71 ล าดับทีไ 2 คือ มีความ
ตຌองการจากสิไงกระตุຌนภาย฿นละภายนอก ชน ความหิว 
ความจใบปวด ป็นตຌน มีคาฉลีไยทากับ 3.70 ละล าดับ
ทีไ 3 คือ มีการรับรูຌสภาพปัญหาละความตຌองการ
ของตนอง฿นการบริภคสินคຌา OTOP มีคาฉลีไย
ทากับ 3.60 ตามล าดับ 

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานการคຌนหาขຌอมูล อยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 
3.62 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอดยรียงล าดับคะนน
ฉลีไยจากมากเปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์
ละปลผลขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1  คือ มีการ
คຌนหาขຌอมูลของสินคຌา OTOP จากหลงประสบการณ ์
เดຌก  การควบคุม การตรวจสอบ การ฿ชຌสินคຌามี
คาฉลีไยทากับ 3.71 ล าดับทีไ 2 คือ มีการคຌนหา
ขຌอมูลของสินคຌา OTOP จากหลงบุคคล เดຌก สมาชิก
฿นครอบครัว ญาติ คนรูຌจัก มีคาฉลีไยทากับ 3.69 ละ
ล าดับทีไ 3 คือ มีการคຌนหาขຌอมูลของสินคຌา OTOP จาก
หลงชุมชน เดຌก สืไอมวลชน องค์การคุຌมครองผูຌบริภค 
มีคาฉลีไยทากับ 3.61 ตามล าดับ 

กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวม
ดຌานการประมินทางลือกอยู ฿นระดับมาก         
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มีคาฉลีไยทากับ 3.68 มืไอพิจารณาป็นรายขຌอ
ดยรียงล าดับคะนนฉลีไยจากมากเปนຌอยตาม
กณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล 3    ล าดับรก 
เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ มีทัศนคติ฿นการลือกตรา
สินคຌา มีคาฉลีไยทากับ 3.74 ล าดับทีไ 2 คือ มีการ
พัฒนาความชืไอถือกีไยวกับสินคຌา มีคาฉลีไยทากับ 
3.72 ละล าดับทีไ 3 คือ มีการประมินคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ มีคาฉลีไยทากับ 3.67 ตามล าดับ 

฿นภาพรวม พบวา พศุ สถานภาพุ อาชีพ 
ละรายเดຌตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง 
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหาร
เทยตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05 มืไอปรียบทียบคาฉลีไยป็นรายคูดยการ
ทดสอบของชฟฟ่ (Scheffe) จ านกตามสถานภาพ
พบวา ผูຌบริภคทีไมีสถานภาพสด (คาฉลีไยทากับ 
3.53) มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไง
ต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีสถานภาพ
หยารຌาง/หมຌาย (คาฉลีไยทากับ 3.71) อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ละผูຌบริภคทีไมี
สถานภาพสมรส (คาฉลีไยทากับ 3.40) มีคาฉลีไย
฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีสถานภาพหยารຌาง/หมຌาย (คาฉลีไย
ทากับ 3.71) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 
0.05 จ านกตามอาชีพพบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพ
พนักงานบริษัท (คาฉลีไยทากับ 3.38) มีคาฉลีไย
฿นการบริหารจัดการสินคຌ าหนึไ งต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีอาชีพนักศึกษา 
(คาฉลีไยทากับ 3.73) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ละผูຌบริภคทีไมีอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว (คาฉลีไยทากับ 3.42) มีคาฉลีไย฿นการ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีอาชีพนักศึกษา (คาฉลีไยทากับ 
3.73) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 
จ านกตามรายเดຌฉลีไยตอดือน พบวา ผูຌบริภคทีไ

มีรายเดຌตไ ากวา 10,000 บาท (คาฉลีไยทากับ 3.71)     
มีคาฉลีไย฿นการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์ มากกวาลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 10,001 – 
20,000 บาท (คาฉลีไยทากับ 3.52) อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05, ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไ ากวา 
10,000 บาท (คาฉลีไยทากับ 3.71) มีคาฉลีไย฿น
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
มากกวาลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 20,001 – 30,000 บาท 
(คาฉลีไยทากับ 3.37) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ละผูຌบริภคทีไมีรายเดຌตไ ากวา 10,000 บาท 
(คาฉลีไยทากับ 3.71) มีคาฉลีไย฿นการบริหาร
จัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ มากกวา
ลูกคຌาทีไมีรายเดຌ 30,001 บาทขึๅนเป (คาฉลีไยทากับ 
3.31) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 สวน
อายุ ละระดับการศึกษาตางกัน มีอิทธิพลตอการ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์       
เมตกตางกัน  

ผลการทดสอบการบริหารจัดการสินคຌา
หนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กั บ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ดังนีๅ 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ดຌานผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการ     
ละดຌานการคຌนหาขຌอมูลของผูຌบริภค ณ ระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 สวนดຌานการประมินเม
มีความสัมพันธ์ ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไ 0.05  

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิ ตภัณฑ์ดຌ าน ร าคา เม มี ค ว ามสั ม พันธ์ กั บ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค 
ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ดຌานการจัดจ าหนายเมมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค ณ 
ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 
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การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ดຌานการสง สริมการตลาดเมมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅ ง       
3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไ 0.05 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ดຌานกระบวนการเมมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค 
ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิ ตภัณฑ์ดຌ านบุคลากรมี ความสั ม พันธ์กั บ
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการของ
ผูຌบริ ภค ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ทีไ 0.05 สวนดຌานการคຌนหาขຌอมูล ละดຌานการประมิน
เมมีความสัมพันธ์ ณ ระดับความ มีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไ 0.05 

การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิ ตภั ณฑ์ ดຌ านการตกต งทางกายภาพเม มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅ ง       
3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไ 0.05 

จากการสอบถามขຌอมูลจากผูຌตอบบบสอบถาม
กีไยวกับนวทางการพัฒนาการบริหารสินคຌาหนึไง
ต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ทีไควรน าเป฿ชຌ 
พบวา ผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌนวทางเวຌวาควรมี
การสรຌางผูຌประกอบการ฿หຌป็นผูຌน า฿นการสวงหา
ความรูຌพิไมติมตลอดวลา ควรหาชองทางการจัด
จ าหนาย฿หຌมากขึๅน ดยการตัๅงศูนย์จ าหนายสินคຌา 
OTOP ฿นตละจังหวัด฿หຌเดຌมากทีไสุด ควรมีหลง
งินทุนหมุนวียน งินทุนส ารอง ละอนุมัติผลรใว 
ควร฿หຌภาครัฐ฿ชຌวิธีการฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ
จัดนิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌละสงสริม฿หຌ
กิดความนิยม ละรูຌคุณคาของผลิตภัณฑ์ ละ
ควรสรຌางคุณภาพของผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ละสากลตอเป 
 
อภ ปรายผล 

1. การบริหารจัดการสินคຌาหนึไ งต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.51 มืไอพิจารณาป็นราย
ดຌานดยรียงล าดับคะนนฉลีไยจากมากเปนຌอย
ตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผลขຌอมูล      
3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ ดຌานบุคลากร  มีคาฉลีไย
ทากับ 3.72 ล าดับทีไ 2 คือ ดຌานการตกตงทาง
กายภาพ มีคาฉลีไยทากับ 3.66 ละล าดับทีไ 3 คือ 
ดຌานการสงสริมการตลาดมีคาฉลีไย ทากับ 3.48 
ตามล าดับ ทัๅงนีๅป็นพราะวา ผูຌบริภคนຌนการบริการ
จากบุคลากรทีไมีคุณภาพ฿หຌกิดความพึงพอ฿จ฿น
การบริการของสินคຌ ามีบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทัๅงดຌานภูมิปัญญาทຌองถิไนละ
วิทยาการ฿หมโ รวมทัๅงมีการตกตงทางกายภาพ
ทีไสะดุดตา ละมีการสงสริมการตลาดทีไผูຌบริภค
สังกตเดຌงายนืไองจากป็นสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิ ตภัณฑ์ซึไ งตຌ อง ฿ชຌยุทธศาสตร์การ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ฿หຌ ป็นทีไ รูຌ จั กของบุคคลทัไ ว เปเดຌ         
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของพันธ์พชร ฉิมพใชร 
(2551: บทคัดยอ) เดຌศึกษารืไอง ปัจจัยสวน
ประสมการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅ อ
รถจักรยานยนต์กียร์อัตนมัติของผูຌบริภค฿น
อ าภอมืองชียง฿หม พบวา ปัจจัยสวนประสม
การตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอ฿นระดับมาก
ทุกปัจจัย ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของประภาส 
จันทร์อินทร์ (2551: บทคัดยอ) เดຌศึกษารืไอง 
ปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอรถจักรยานยนต์ของผูຌบริภค฿นอ าภอมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปัจจัยสวนประสมการตลาดทีไ
มีผลตอการตัดสิน฿จซืๅอรถจักรยานยนต์ของ
ผูຌบริภค อ าภอมือง จังหวัดสมุทรสาครดยรวม
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พบวาผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌความส าคัญมาก฿น
ทุกปัจจัย ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของธ ารงค์    
คูสวัสดิ์ (2552: บทคัดยอ)  เดຌศึกษารืไอง ปัจจัย
สวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
ซืๅอรถจักรยานยนต์ของผูຌบริภค฿นอ าภอถิน 
จังหวัดล าปาง พบวา ผูຌตอบบบสอบถาม฿หຌความส าคัญ
฿นระดับมากทุกปัจจัย รียงตามล าดับคือ ปัจจัยดຌาน
บุคลากร ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ปัจจัยดຌานการสงสริม
การตลาด ปัจจัยดຌานกระบวนการ ปัจจัยดຌานชอง
ทางการจัดจ าหนาย ปัจจัยดຌานราคา ละปัจจัยดຌาน
ลักษณะทางกายภาพ ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ  
ธันยมัย จียรกุล (255็: บทคัดยอ) ท าการศึกษา
ปัญหาละนวทางการปรับตัวของ OTOP พืไอพรຌอมรับ
การปຂด AEC ดยมุงศึกษาการรวมตัวกันของประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน (AEC) นัๅน มีผลกระทบตอการ
ปรับตัวของกลุมผูຌประกอบการหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทีไถือป็นธุรกิจทีไสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับประทศเทยจ านวนมาก ละสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของมัทวัน กุศลอภิบาล (2555: บทคัดยอ) 
พบวา สวนปัจจัยทางการตลาดทีไมีผลตอการตัดสิน฿จ
บริภคกาฟสด พบวา ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญตอ
ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทีไมีผลตอการ
ลือก฿ชຌบริการรຌานกาฟสด ดยรวมอยู฿นระดับมาก   
ดยผูຌบริภค฿หຌความส าคัญมากทีไสุด฿นดຌานราคา 
รองลงมาเดຌก ดຌานลักษณะทางกายภาพ ละดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 

2. กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษา คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ฿นภาพรวมอยู
฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 3.65 มืไอพิจารณา
ป็นรายดຌานดยรียงล าดับคะนนฉลีไยจากมาก
เปนຌอยตามกณฑ์฿นการวิคราะห์ละปลผล
ขຌอมูล 3 ล าดับรก เดຌก ล าดับทีไ 1 คือ ดຌานการ
ประมินทางลือกมีคาฉลีไยทากับ 3.68 ล าดับทีไ 
2 คือ ดຌานความตຌองการ มีคาฉลีไยทากับ 3.65 

ละล าดับทีไ 3 คือ ดຌานการคຌนหาขຌอมูล มีคาฉลีไย
ทากับ 3.62 ตามล าดับ ทัๅงนีๅป็นพราะวากอนทีไ
ผูຌบริภคจะตัดสิน฿จซืๅอสินคຌามาเวຌบริภคจะตຌอง
ค านึง฿นสวนของความตຌองการสวนตัววามีความ
ตຌองการมากนຌอยพียง฿ด มืไอมีความตຌองการมาก
จึงมีการสวงหาขຌอมูลของสินคຌาชนิดนัๅนโ     
จากสืไอตางโผูຌรูຌหรือผูຌทีไคย฿ชຌจากนัๅนจึงท าการ
ประมินทางลือกดยการปรียบทียบกับสินคຌา
ชนิดดียวกันกับตราอืไนโ พืไอน ามาประกอบการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา ดังนัๅน สินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ จะตຌองสรຌางชืไอสียงของตนอง฿หຌป็น
ทีไรูຌจัก฿หຌมากทีไสุด รวมทัๅงตຌองมีผูຌทีไ฿ชຌดีลຌวบอก
ตอ พืไอป็นการน าสนอสินคຌาภาย฿นตนองเดຌ
ดຌวย ซึไงสอดคลຌองกับ Schiffman and Kanuk 
(1้้ไ: 5ๆ0-5่0) เดຌกลาวถึงการตัดสิน฿จของ
ผูຌบริภค ประกอบดຌวย ใ สวน คือ ความรับรูຌความ
ตຌองการขัๅนรับรูຌความตຌองการจะกิดขึๅนมืไอ
ผูຌบริภคผชิญกับปัญหา การคຌนหาขຌอมูลกอนการ
ซืๅอ ขัๅนตอนนีๅจะริไมตຌนมืไอผูຌบริภค รูຌวาจะเดຌรับ
ความพอ฿จจากการซืๅอหรือบริภคผลิตภัณฑ์ 
ผูຌบริภคจะตຌองการขຌอมูลพืไอ฿ชຌป็นพืๅนฐาน฿น
การลือก (ถຌามีประสบการณ์มากอนกใ฿ชຌเดຌลย 
ต ถຌ าเมมี กใ ตຌ องคຌนหา) การประมินทางลื อก          
ป็นขัๅนตอน฿นกระบวนการตัดสิน ฿จซืๅ อซึไ ง
ผูຌบริภคประมินผลประยชน์ทีไจะเดຌรับจากตละ
ทางลือกของผลิตภัณฑ์ทีไก าลังพิจารณาจะ฿ชຌ          
2 รูปบบคือ 1) ฿ชຌรายชืไอตราทีไลือกเวຌลຌว 2) ลือกอา
จากทัๅงหมดทีไมี฿นตลาดกฎการตัดสิน฿จ หมายถึง 
กฎการตัดสิน฿จทีไงายทีไสุด ซึไ งผูຌบริ ภคลือก
ผลิตภัณฑ์฿หຌคะนนตราสินคຌาจากประสบการณ์ทีไ
ผานมามากกวาคุณสมบัติดຌานอืไนโ ละสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของปาริชาติ บใญฤทธิ์ (2551: บทคัดยอ) 
ดยพบวา จะตຌองมีการสรຌางตราสินคຌาละ฿ชຌ
บรรจุภัณฑ์ รักษาฐานลูกคຌาดิมละรงหาตลาด
฿หมโ ฿นตางประทศ จัดท าพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ของ
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กลุมอง หนวยงานภาครัฐบาล การฝຄกอบรม มีการ
ประสานงานระหวางหนวยงานพืไอกຌปัญหา 
สนับสนุน฿นการจัดงานสดงสินคຌา สงสริมการ
ท าวิจัยทีไป็นประยชน์ 

3. ฿นภาพรวม พบวา พศุ สถานภาพ ุอาชีพ ละ
รายเดຌตางกัน มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง 
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทอง
อาหารเทยตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 สวนอายุ ละระดับการศึกษาตางกัน มี
อิทธิพลตอการบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย เมตกตาง
กัน ทัๅงนีๅป็นพราะวา  พศ สถานภาพ อาชีพ ละ
รายเดຌตางกันสงผลตอปริมาณการบริ ภคทีไ
ตกตางกัน สงผลตอการจ ากัดราคาคา฿ชຌจายทีไ
ตกตางกัน สงผลตอชองทางการลือกซืๅอทีไ
ตกตางกัน สงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอดຌานการ
สงสริมการตลาดของสินคຌาทีไตกตางกัน สงผล
ตอกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานกระบวนการผลิต
ทีไตกตางกัน การบริการจากบุคลากร฿นการขาย
สินคຌานัๅนเมสงผลตอการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค
ทีไตางกัน ชนดียวกัน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของศิริพร กิตติยันตการ (255ใ: บทคัดยอ) เดຌ
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดทีไมี อิทธิพลตอการ
ตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาตราดอยค า฿นกรุงทพมหานคร 
พบวา ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางกันมีผลตอ
ปัจจัยทางการตลาดทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จซืๅอ
สินคຌาตราดอยค า฿นกรุงทพมหานครตกตางกัน 
ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของมัทวัน กุศลอภิบาล 
(2555: บทคัดยอ) ซึไงพบวา การทดสอบสมมติฐานพบวา 
ปัจจัยสวนบุคคล เดຌก พศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดั บการศึ กษา อาชี พ ละรายเดຌ ต อดื อนมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริภคกาฟสดของ
ผูຌบริภค฿นอ าภอมือง จังหวัดราชบุรี นอกจากนีๅยังพบวา 

ปัจจัยทางการตลาด เดຌก ดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา     
ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย ดຌานการสงสริมการตลาด 
ดຌานบุคลากร ดຌานกระบวนการ฿หຌบริการ ละดຌาน
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริภคกาฟสดของผูຌบริภค฿นขตกรุงทพมหานคร  

4. ผลการทดสอบการบริหารจัดการสินคຌาหนึไง
ต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค พบวา การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ดຌานผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการ ละ
ดຌานการคຌนหาขຌอมูลของผูຌบริภค ณ ระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 สวนดຌานการประมินเม
มีความสัมพันธ์ ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 
0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์
ดຌานราคาเมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จ
ซืๅอทัๅง 3 ดຌาน  ของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไ 0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบล
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
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅ ง      
3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไ 0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ดຌานการสงสริมการตลาดเมมีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค 
ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ  0.05 การ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ดຌาน
กระบวนการเมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 การบริหารจัดการสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ดຌานบุคลากรมีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอดຌานความตຌองการ
ของผูຌบริภค ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 
0.05 สวนดຌานการคຌนหาขຌอมูล ละดຌานการประมินเมมี
ความสัมพันธ์ ณ ระดับความ มีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 
0.05 การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์
ดຌานการตกตงทางกายภาพเมมีความสัมพันธ์กับ
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กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอทัๅง 3 ดຌานของผูຌบริภค ณ ระดับ
ความมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ 0.05 ทัๅงนีๅป็นพราะวา
ผูຌบริภคสวนมากมักมีความตຌองการสินคຌาจาก
ปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ ดຌานราคา ดຌานการสงสริม
การตลาด ดຌานกระบวนการ ละดຌานการตกตงทาง
กายภาพป็นสวนมาก ผูຌบริภคสวนมากมักมีการ
คຌนหาขຌอมูลของสินคຌาจากปัจจัยดຌานผลิตภัณฑ์ 
ดຌานราคา ดຌานการสงสริมการตลาด ดຌานกระบวนการ 
ละดຌ านการตกต งทางกายภาพป็นส วนมาก                
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กณิศนันท์ กาหลง (2557: 
บทคัดยอ) ซึไงพบวา ยีไหຌอนๅ าดืไมบรรจุภัณฑ์ทีไมักจะ
ซืๅอตางกันมีการตัดสิน฿จซืๅอนๅ าดืไมบรรจุภัณฑ์
ตกตางกัน 

5. นวทางการพัฒนาการบริหารสินคຌา
หนึไ งต าบลหนึไ งผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง 
จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
ทีไควรน าเป฿ชຌประกอบดຌวยควรมีการสรຌ าง
ผูຌประกอบการ฿หຌป็นผูຌน า฿นการสวงหาความรูຌ
พิไมติมตลอดวลา ควรหาชองทางการจัดจ าหนาย฿หຌ
มากขึๅน ดยการตัๅงศูนย์จ าหนายสินคຌา OTOP ฿น
ตละจังหวัด฿หຌเดຌมากทีไสุด ควรมีหลงงินทุน
หมุนวียน งินทุนส ารอง ละอนุมัติผลรใว ควร฿หຌ
ภาครัฐ฿ชຌวิธีการฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจัด
นิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌละสงสริม฿หຌกิด
ความนิยม ละรูຌคุณคาของผลิตภัณฑ์ ละควร
สรຌางคุณภาพของผลิตภัณฑ์฿หຌ เดຌมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ละสากลตอเป ทัๅงนีๅป็นพราะวา 
สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ นัๅนสรຌางมาพืไอ
สรຌางงาน สรຌางรายเดຌ กชุมชน สรຌางความขຌมขใงก
ชุมชน ฿หຌสามารถคิดองท าอง฿นการพัฒนา
ทຌองถิไน สงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน สงสริมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สงสริมความคิดริริไม
สรຌางสรรค์ของชุมชน ฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดยสอดคลຌองกับวิถีชีวิตละวัฒนธรรม฿นทຌองถิไน 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2548: 32) ดังนัๅนจึงตຌองมี

การพัฒนาอยางตอนืไองพืไอ฿หຌประสบความส ารใจ     
ซึไงปัจจัยทีไป็นตัวก าหนดความส ารใจของสินคຌา
หนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์นัๅนจะตຌองกิดจากความ
ขຌา฿จของสมาชิกความตຌองการละป้าหมายของ
ธุรกิจชุมชน งินทุน ทรัพยากรบุคคล ละการมีสวนรวม
ของชุมชน ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของศิริพร 
กิตติยันตการ (2553: บทคัดยอ) ซึไงเดຌสนอนะ
ดยบงป็น ไ ดຌานคือ 1) ดຌานผลิตภัณฑ์ ควรน าสนอ
ดຌวยความสด฿หมของสินคຌา ความหลากหลายของ
ประภทสินคຌา ความมีมาตรฐานของสินคຌาละ
ความหลากหลายของประภทสินคຌา 2) ดຌานราคา 
ควร฿ชຌปัจจัยดຌานความหมาะสมของราคากับ
คุณภาพสินคຌา ละสภาวะศรษฐกิจ ใ) ดຌานชองทางการ
จัดจ าหนาย นຌนทีไความพียงพอของจุดจ าหนายสินคຌา 
หรือความงาย฿นการหาซืๅอสินคຌาทีไตัๅงของจุด
จ าหนายทีไหในเดຌงาย ความสะดวก฿นการดินทาง
มาซืๅอ ละการมีทีไจอดรถพียงพอ ไ) ดຌานการสงสริม
การตลาด ควร฿ชຌระบบสมาชิกพืไอรับสิทธิประยชน์
พิศษ ชนลดราคา สะสมตຌม ละสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของมัทวัน กุศลอภิบาล (2555: บทคัดยอ) ซึไงพบวา 
นวทางส าหรับผูຌประกอบการละผูຌทีไสน฿จลงทุน
พืไอ฿หຌผูຌบริภคลือก฿ชຌบริการ ดยผูຌประกอบการ
ตຌองค านึงถึงรสชาติของกาฟ ฿หຌความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์เมวาจะป็น฿นรืไองคุณภาพของมลใด
กาฟทีไตຌองมีความสด฿หมละมีกลิไนหอม ควร
ก าหนดราคา฿หຌ หมาะสมกับรสชาติ คู ข งขั น             
ละปริมาณ พืไอ฿หຌผูຌบริภครูຌสึกวากาฟสดทีไซืๅอเป
มืไ อ ที ยบกับราคาลຌ วคุຌ มค ากับ  งิ นทีไ จ า ย         
อีกทัๅงควรมองหาหลงท าลทีไสามารถขຌาออกเดຌ
สะดวก อยู฿นหลงชุมชน ส านักงาน ละติดริม
ถนนพืไอพิไมอกาส฿หຌผูຌอาศัยอยู฿นบริวณ฿กลຌคียง
มาป็นลูกคຌาประจ า ละควรมีการตกตงภาย฿นรຌาน
฿หຌสวยงามละทันสมัย รวมถึงจัดสถานทีไ฿หຌมีความ
สะอาดอยูตลอดวลา ละจัดบรรยากาศของรຌาน
฿หຌนาขຌามา฿ชຌบริการ พืไอดึงดูดผูຌบริภค ละควร
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ติดป้ายรຌาน฿หຌสังกตงาย พืไอ฿หຌลูกคຌาหารຌานเดຌ
งาย นอกจากนัๅนควร฿หຌความส าคัญ฿นรืไองของ
สวนลด หรือของถม การจกสินคຌาตัวอยางพืไอป็น
การกระตุຌน฿หຌกิดการบริภคพิไมมากขึๅน ละควร
มีการฆษณาประชาสัมพันธ์รຌาน฿หຌตรงกับกลุม
ลูกคຌาป้าหมาย พืไอกระตุຌนการบริภคละสรຌาง
ยอดขายกกิจการ ตลอดจนมีการจัดการอบรม
พนักงาน฿นรืไองของการ฿หຌบริการ มารยาท อัธยาศัย 
ความสะอาดรียบรຌอยของการตงกาย บุคลิกภาพของ
พนักงานขาย ละความรูຌกีไยวกับกาฟสด พืไอทีไ
พนักงานขายจะสามารถนะน า ตอบค าถาม฿หຌก
ลูกคຌา ละป็นตัวทน฿นการฆษณาประชาสัมพันธ์ก
ผูຌบริภคดยตรง พืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดความประทับ฿จ
จากการรับบริการ ละกลับมา฿ชຌบริการอีก฿นครัๅง
ตอเป ละสอดคลຌองกับคทรียา ปันทะนะ (255็: 
บทคัดยอ) ซึไงพบวา นวทาง฿นการกຌเขปัญหา
ละพิไมประสิทธิภาพดຌานการผลิตสินคຌา OTOP 
฿นจั งหวัดนนทบุรี  มี  ไ นวทางเดຌก  1) สรຌ าง
ผูຌประกอบการ฿หຌป็นผูຌน า฿นการสวงหาความรูຌ
พิไมติมตลอดวลา 2) ควรหาชองทางการจัดจ าหนาย฿หຌ
มากขึๅน ดยการตัๅงศูนย์จ าหนายสินคຌา OTOP ฿น
ตละจังหวัด ใ) มีหลงงินทุนหมุนวียน ละอนุมัติผล
รใว ไ) ภาครัฐ฿ชຌวิธีการฆษณาประชาสัมพันธ์
หรือจัดนิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌละสงสริม
฿หຌกิดความนิยม ละรูຌคุณคาของผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อสนอนะ 

ข้อสนอนะส าหรับการว จัยครัๅงนีๅ 
1. จากผลการศึกษาพบวา ดยภาพรวมพศ

ชายมีคาฉลีไยมากกวาพศหญิง ตกตางกันอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทอง
อาหารเทย ควรจะมีการพิไมผลิตภัณฑ์ทีไสามารถ
ดึงดูด฿จผูຌบริภคพศหญิงพิไมมากขึๅน ชน ปร
รูปผลิตภัณฑ์จากปลาทีไมีคุณคาทางภชนาการสูง 
มีคอลสตอรอลตไ า ผานมาตรฐานของ อย. สามารถรักษา

รูปรางของผูຌบริภคเดຌ ป็นตຌน 
2. จากผลการศึ กษาพบว า ผูຌ บริ ภคทีไ มี

สถานภาพสมรส สด มีการบริภคสินคຌาหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษา 
คที อฟ กຌ วทองอาหารเทย฿นดຌ านผลิ ตภัณฑ์           
ราคานຌอยกวาลูกคຌาทีไมีสถานภาพหยารຌาง/หมຌาย 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดังนัๅน     
คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ควรจะมีการพิไมยอดขาย    
฿นกลุมคนสด ละสมรสมากขึๅน ชน จัดปรมชัไน
ส าหรับคนมีคู ดยการซืๅอ 1 ถม 1 ฿หຌน าเปฝาก
คนรัก หากยังสดจะมีปรมชัไนลดราคาพืไอพิไม
ปริมาณการซืๅอของลูกคຌา ป็นตຌน 

3. จากผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคทีไมีอาชีพ
พนักงานบริษัท ละอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
มีการบริภคสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿นขต
อ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ 
กຌวทองอาหารเทย นຌอยกวาลูกคຌาทีไมีอาชีพ
นักศึกษา อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 
ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ควรจะมีการ
 พิไ มยอดขาย฿นกลุ มอาชีพพนักงานบริษัท       
ละอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัว ชน การจัด
ปรมชัไนลดราคา฿หຌกับผูຌทีไมีอาชีพพนักงานบริษัท          
จัดปรมชัไน฿หຌกับอาชีพคຌาขาย/ธุรกิจสวนตัวดย
การนะน าการสรຌางยอดขายจากจຌาหนຌาทีไ
การตลาดทีไมีความช านาญ฿หຌกับลูกคຌาฟรี ป็นตຌน 

4. จากผลการศึกษาพบวา ผูຌบริภคทีไมีรายเดຌ
ตไ ากวา 10,000 บาท มีการบริภคสินคຌาหนึไงต าบล
หนึไงผลิตภัณฑ์฿นขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน 
กรณีศึกษาคทีอฟ กຌวทองอาหารเทย มากกวาลูกคຌาทีไ
มีรายเดຌ 10,001 – 20,000 บาท อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย 
ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์฿หຌสามารถดึงดูดผูຌทีไ
มีรายเดຌมากกวา 10,000 บาทตอดือนพิไมมาก
ขึๅน ชน พิไมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พิไมคุณคา
ทางภชนาการ น าสวนประกอบอืไนโทีไมีประยชน์ตอ
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สุขภาพขຌามาป็นสวนผสม ป็นตຌน  
5.จากผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑ์

ของสินคຌามีผลตอการคຌนหาขຌอมูลของลูกคຌา 
ดังนัๅน คทีอฟ กຌวทองอาหารเทย ควรจะมีการ
พิไมรงจูง฿จ฿นการลือกซืๅอ พิไมชองทางการ
คຌนหาขຌอมูล฿หຌกับลูกคຌา ชน ทาง Facebook, 
line, Instragram ป็นตຌน 

6. ดຌานผลิตภัณฑ ์พบวา ผลิตภัณฑ์มีคุณคา
ทางภชนาการสูง มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการบริหาร
จัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์  ดังนัๅน 
ผูຌประกอบการ ควรจะมีการพิไมคุณคาทางภชนาการ
ของสินคຌา฿หຌป็นประยชน์ตอสุขภาพมากขึๅน ชน 
พิไมคุณคาทางภชนาการ พิไมสารอาหารทีไป็น
ประยชน์ตอรางกาย ป็นตຌน  

7. ดຌานราคา พบวา ราคาของผลิตภัณฑ์มี
ความหมาะสมกับคุณภาพ มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมี
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการค านวณราคา
฿หຌหมาะสมกับคุณภาพสินคຌา หรือ พิไมคุณภาพ
สินคຌา฿หຌหมาะสมกับราคาทีไตัๅงเวຌ  

8. ดຌานชองทางการจัดจ าหนาย พบวา 
สถานทีไจ าหนายหาซืๅอเดຌสะดวก มีคาฉลีไยสูงสุดทีไ
มี ก ารบริ ห ารจั ดการสิ นคຌ าหนึไ ง ต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการพิไม
สถานทีไจัดจ าหนายเปยังสถานทีไทีไ ป็นทีไนิยม    
ชน ตลาดสด หຌางสรรพสินคຌา ป็นตຌน 

9. ดຌานการสงสริมการตลาด พบวา มีการ฿หຌ
สวนลดจากปริมาณการสัไงซืๅอ มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมี
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการจัดสวนลดจาก
ปริมาณการสัไงซืๅอ ชน ซืๅอตัๅงต 1 หลขึๅนเป฿นราคาสง 
ป็นตຌน 

10. ดຌานกระบวนการ พบวา มีบริการหลัง
การขาย มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการบริหารจัดการ
สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ 

ควรจะมีการจัดบริการหลังการขาย ชน กรณีซืๅอ
สินคຌาลຌวสินคຌามีปัญหายินดีปลีไยนสินคຌา฿หຌ฿หม 
หรือ ซืๅอสินคຌาลຌวเมถูก฿จ฿นคุณภาพสามารถคืน
งิน฿หຌตใมจ านวน ป็นตຌน 

11. ดຌานบุคลากร พบวา พนักงานขายบริการ
อยางอา฿จ฿สละ฿หຌบริการดຌวยความตัๅ ง฿จ       
มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการบริหารจัดการสินคຌาหนึไง
ต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการ
ฝຄกอบรมพนักงานขาย฿หຌบริการอยางอา฿จ฿สละ
฿หຌบริการดຌวยความตัๅง฿จ 

12. ดຌานการตกตงทางกายภาพ พบวา มีการ
ประชาสัมพันธ์สินคຌา฿นสืไออินตอร์ line, facebook 
สะดุดตานาซืๅอ มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการบริหารจัดการ
สินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ 
ควรจะมีการประชาสัมพันธ์สินคຌา฿นสืไออินตอร์นใตุ 
line, facebook สะดุดตานาซืๅอ 

13. ดຌานความตຌองการ พบวา มีความตຌองการ
จากสิไงกระตุຌนจากประสบการณ์฿นอดีต ชน คยบริภค
สินคຌา OTOP มากอน ป็นตຌน ขຌา฿จสิไงกระตุຌนกีไยวกับ
สินคຌา OTOP ทีไมีอิทธิพลตอตนองมีคาฉลีไยสูงสุดทีไมี
การบริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีความขຌา฿จสิไงกระตุຌน
กีไยวกับสินคຌา OTOP ทีไมีอิทธิพลตอผูຌบริภคมีการ
กระตุຌนจากประสบการณ์ทีไคยบริภคของลูกคຌา
มากอน 

14. ดຌานการคຌนหาขຌอมูล พบวา มีการคຌนหา
ขຌอมูลของสินคຌา OTOP จากหลงประสบการณ์ เดຌก 
การควบคุม การตรวจสอบ การ฿ชຌสินคຌา มีคาฉลีไยสูงสุด
ทีไมีการบริหารจัดการสินคຌาหนึไ งต าบลหนึไ ง
ผลิตภัณฑ์ ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการควบคุม 
การตรวจสอบ การ฿ชຌสินคຌา ฿หຌมีประสิทธิภาพ
อยางสมไ าสมอ 

15. ดຌานการประมินทางลือก พบวา มีทัศนคติ
฿นการลือกตราสินคຌา มีคาฉลีไยสูงสุดทีไมีการ
บริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
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ดังนัๅน ผูຌประกอบการ ควรจะมีการสรຌางตราสินคຌา
฿หຌป็นทีไรูຌจัก฿นกลุมคนจ านวนมาก ชน มีการฆษณา
ผานทางทรทัศน์ มีดารา นักสดงทีไมีชืไอสียง
ป็นพรีซในตอร์฿หຌกับสินคຌา ป็นตຌน 

ข้อสนอนะส าหรับการว จัยครัๅงต่อเป 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาทีไกิดขึๅนจากการ

บริหารจัดการสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์฿น
ขตอ าภอมือง จังหวัดขอนกน กรณีศึกษาคทีอฟ 
กຌวทองอาหารเทย หรือสินคຌาอืไนโ 

2. นืไองจาก฿นการวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษา
จากขຌอมูลละความหใน฿นชวงวลาระยะวลา

หนึไงของการวิจัยทานัๅน ซึไงอาจมีการปลีไยนปลง
เปตามสถานการณ์ ดังนัๅน จึงควรมีการศึกษา
ขຌอมูลจากลูกคຌาป็นระยะโ พืไอ฿หຌทราบถึงปัญหา
ละนวทางการพัฒนาสินคຌาเดຌมากยิไงขึๅน 

3. นืไองจาก฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅเดຌท าการ
ส ารวจขຌอมูลลูกคຌาจากจังหวัดขอนกน ทานัๅน 
ดังนัๅน ฿นการวิจัยครัๅงตอเปควรมีการศึกษาวิจัย
กีไยวกับลูกคຌา฿นจังหวัดอืไนโ ฿กลຌคียง ละพิไม
กระบวนการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาของผูຌบริภคมาก
ขึๅนพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไหลากหลาย 
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ท ศทางการส่งออกอัญมณีละครื่องประดับของประทศเทยเปตลาดสว สซอร์ลนด์ 
The exports of gems and jewelry in Thailand to the Switzerland market. 

 

จ นดามาสิิิส ทธ ชัยมธี1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์ พืไอวิคราะห์ทิศทางการสงออกสินคຌาอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์ ดยการวิจัยนีๅ เดຌวิคราะห์ปัจจัยทีไก าหนดอุปสงค์การน าขຌาอัญมณีละครืไองประดับของประทศ
สวิสซอร์ลนด์จากประทศเทยตละประภท คือ พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ ละพยากรณ์นวนຌมการสงออกอัญ
มณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์ ผลการวิจัยสดงเดຌดังนีๅ ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตออุปสงค์           
การน าขຌาอัญมณีละครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จากประทศเทย พบวา ราคา (C.I.F) ละอัตราลกปลีไยนมีอิทธิพล
ตอปริมาณการน าขຌาอัญมณีละครืไองประดับตละประภท คือ พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ อยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีไระดับ 0.01 ผลการพยากรณ์นวนຌมการสงออกอัญมณีละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์           
ทัๅง 3 ประภท คือ พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ มีนวนຌมพิไมสูงขึๅนอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅรัฐ บาลจ าป็นจะตຌอง฿หຌ
ความส าคัญ฿นดຌานคุณภาพป็นส าคัญ 
 
ค าส าคัญ :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 นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 
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บทน า 
อัญมณีละครืไองประดับป็นธุรกิจสงออกทีไ

ส าคัญตอการพัฒนาศรษฐกิจของประทศเทยป็น
อยางยิไง ดยฉพาะ฿น พ.ศ. 2559 ขຌอมูลตามกรม
สงสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย์ สดง฿หຌหใน
วา ธุรกิจสงออกอัญมณีละครืไองประดับ สามารถ
ท ารายเดຌขຌาประทศป็นมูลคาถึง 35,078.6 ลຌาน
หรียญสวิสซอร์ลนด์ ซึไงจัดป็นสินคຌาสงออกทีไ
ส าคัญ฿นอันดับตຌนโ ของประทศเทย ละมืไอ
พิจารณาตลาดตางประทศทีไส าคัญของธุรกิจ
สงออกอัญมณีละครืไองประดับ จะหในเดຌวาตลาด
สวิสซอร์ลนด์ ป็นตลาดตางประทศทีไส าคัญป็น
อันดับหนึไง ของธุรกิจอัญมณีละครืไ องประดับ   
ของเทยคิดป็นมูลคาสงออก 730 ลຌานหรียญ
สวิสซอร์ลนด์ คิดป็นสัดสวนรຌอยละ 54.50  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมธุรกิจสงออกอัญมณี
ละครืไองประดับของเทยก าลังผชิญกับคูขง
ทางการคຌา ซึไงมีคารงทีไตไ ากวา ท า฿หຌสูญสียสวน
บงตลาด ซึไงประทศเทยมีการสงออกเปสวิสซอร์ลนด์ 
อยู฿นอันดับทีไ 11 (Global Trade Atlas, 2016) 
ละมีคูขงขันซึไงเดຌก อิสราอล  อินดีย บลยียม 
อฟริกา฿ตຌ ละคนาดา ทีไป็นคูขงขันส าคัญ฿นการ
สงออกอัญมณีละครืไองประดับของเทยเปยั ง
สวิสซอร์ลนด์ ดังนัๅนการศึกษา฿ดโ ทีไกีไยวกับธุรกิจ
การสงออกอัญมณีละครืไองประดับของเทย฿นตลาด
สวิสซอร์ลนด์ จึง ป็นสิไ งจ าป็นทีไตຌองศึกษา 
ดยฉพาะธุรกิจขนาดลใก ซึไงมีจ านวนผูຌประกอบการป็น
จ านวนมาก พืไอป็นขຌอมูลหนึไง฿นการวางผนกล
ยุทธ์การขงขันธุรกิจระหวางประทศ อันจะน าเปสู
การพัฒนาความสามารถ฿นการขงขันของธุรกิจนีๅ 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

พืไอวิคราะห์ทิศทางการสงออกสินคຌาอัญมณี
ละครืไองประดับของประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์ 

ขอบขตการว จัย 
การวิคราะห์อุปสงค์การน าขຌาอัญมณีละ

ครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จาก
ประทศเทยครัๅงนีๅ เดຌท าการศึกษาครอบคลุมฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ประภทอัญมณีละครืไองประดับ (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) 
 
ว ธีการด าน นการศึกษา 

วิธีการศึกษาประกอบดຌวยการวิคราะห์ชิง
พรรณนาละการวิคราะห์ชิงปริมาณ ดังนีๅ 

1. การวิคราะห์ชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ดยศึกษารูปบบการสงออกอัญมณีละ
ครืไ องประดั บของประทศเทยเปยั งประทศ
สวิสซอร์ลนด์ ละวิคราะห์นวนຌมการสงออก
฿นอนาคต 

2. การวิคราะห์ชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) วิธีการวิคราะห์มีขัๅนตอนดังนีๅ 

2.1 สรຌางบบจ าลอง (Model) อุป
สงค์การน าขຌ า อัญมณีละครืไองประดับของ
ประทศสวิสซอร์ลนด์จากประทศเทย ดยการ
ประมาณคาดຌวยวิธีก าลังสองนຌอยทีไสุด (Ordinary 
Least Squares) พืไอหาความสัมพันธ์ระหวางตัว
ปร฿นระบบสมการ 

2.2 วิคราะห์ความสัมพันธ์ชิงดุลย
ภาพระยะยาว (Co-integration)พืไอดูความสัมพันธ์
ระหวางตัวปร฿นระบบสมการ 

2.ใ วิคราะห์ความสัมพันธ์ชิงดุลย
ภาพระยะสัๅน (Error Correction Mechanism: 
ECM) พืไอดูการปรับขຌาสูดุลภาย฿นระยะสัๅน 
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การสรຌางบบจ าลองอุปสงค์นัๅน จะตຌอง
ท าการปรับขຌอมูล฿หຌป็น Stationary Data ดยการ
ทดสอบ Unit Root ดຌวยวิธี Augmented Dickey 
Fuller: ADF ละคัดลือกระยะวลาของตัวปร฿น
อดีต (Lagged Length) ทีไหมาะสม จากคา Akaike 
Information Criteria (AIC – test) ละท าการ
ทดสอบคา Residual ดຌวย Chi-Square ( 2

) 

 
น ยามศัพท ์

อุตสาหกรรมอัญมณีละครืไองประดับ 
หมายถึ ง  อุตสาหกรรมการผลิ ต อัญมณีละ
ครืไองประดับ ทัๅ งทีไ จียระเนลຌวละยังเมเดຌ
จียระเน รวมทัๅงอัญมณีละครืไองประดับทຌ อัญ
มณีละครืไองประดับทียม จ านกออกป็น 3 
ประภท ดังนีๅ 

1. อัญมณีละครืไองประดับทຌพชรทัๅงทีไ
จียระเนละทีไยังเมเดຌจียระเน 

พลอย เดຌก พลอยชนิดตางโ ชน 
ทับทิม เพลิน มรกต ทปซ หยก กมน อปอลล์ 
ละพทาย 

เขมุก ทัๅงทีไ จียระเนละทีไยังเมเดຌ
จียระเน 

ครืไองประดับทຌ ครืไองประดับอัญมณี
ทຌทีไตัวรือนท าดຌวยทองค า งิน ละ ทองค าขาว 

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
ประกอบดຌวยพลอยทียมทีไมีราคาตไ า ลຌวน ามาท า
การชุบ ทอง หรือ งิน ตามตຌองการ 

ครืไองประดับทีไมีสวนประกอบจากสิไง
ธรรมชาติ ชน ดอกเมຌ กลຌวยเมຌ หรือมຌตปลือก
หอย ป็นตຌน ดยการน ามาชุบซึไงสวนมากจะป็น
จ าพวก ขใมกลัดติดสืๅอ จีๅ ตางหู หรือน ามาประกอบกับ
ตัวรือนลหะชุบทอง 

อั ญ ม ณี สั ง  ค ร า ะ ห์  (Synthetic 
precious stones) เดຌก อัญมณีทีไกิดจากการ
สังคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึไงการสังคราะห์ท าเดຌ
ดยการท า฿หຌสารประกอบนัๅนโมีปฏิกิริยาคมีกัน
ป็นสารประกอบอืไนชน พชรรัสซียหรือคิวบิค 
ซอร์คนีย ซึไงป็นกຌอนผลึกสังคราะห์ท าลียนบบ
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
กับวลา ตจะขึๅนอยูกับระยะหรือชวงหางของ
ชวงวลา (Distance or Lag) ก าหนด฿หຌ Yt  ป็น 
Stochastic Time Series ละมีลักษณะป็น 
StationaryNon Stationary Stochastic Process หรือ 
Non Stationary คือขຌอมูลป็นบบเมสถียรภาพ 
จะมีคาความคาดหวังละความปรปรวนเมคงทีไ 
ตจะปลีไยนเปตามวลา  

กรอบนวค ดที่฿ช้฿นการว จัย 
บบจ าลองทีไ ฿ชຌ ฿นงานวิ จั ยฉบั บนีๅ ป็ น

บบจ า ล อ ง อุปส งค์ ก า รน า  ขຌ า อัญมณี  ล ะ
ครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จาก
ประทศเทยตละประภท (พชร พลอย ละ
ครืไองประดับทຌ) จะ฿ชຌการวิคราะห์บบถดถอย
พหูคูณชิงซຌอน (Multiple Regression Analysis) 
ละ฿ชຌวิธีก าลังสองนຌอยทีไสุด (Ordinary Least 
Square Method) ฿นรูปบบ ARIMA (Auto 
Regressive Integrated Moving Average) ละ
เดຌน าอานวคิดของ Error Correction Mechanisms 
(ECM) มาอธิบายการปรับตัว฿นระยะสัๅน (Short Run 
Dynamic Adjustment) ของตัวปรตางโ เปสู
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ความสัมพันธ์ชิงดุลยภาพระยะยาว (Long Run 
Equilibrium Relationship) ขຌามารวมพิจารณาดຌวย 
รูปบบสมการมีทัๅงหมด 3 สมการ ยกป็น พชร (x) 
พลอย (y) ละครืไองประดับทຌ (z) ส าหรับปัจจัยทีไมี
อิทธิพลท า฿หຌอุปสงค์การดยทีไน าขຌาอัญมณีละ

ครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จาก
ประทศเทยตละประภทนัๅนทัๅง 3 สมการหมือนกัน 
สดงรายละอียดเดຌดังตอเปนีๅ 
 

 

zyxQ
t.,ln =   

pMAQ zyxzyx it
i

m

i
i

it

n

i
i ,,,, lnln

3
1

2
1

1 
 titit YE ECM    lnln 654

 

 
 

Q zyx t,, = ปริมาณการน าขຌาอัญมณีละ
ครืไองประดับชนิด x, y ละ z ฿นชวงวลา t 

Q zyx it,,  = ปริมาณการน าขຌาอัญมณี
ละครืไองประดับชนิด x, y ละ z ฿นชวงวลาทีไ   
t-i 

P zyx it,,  = ราคา (C.I.F) ชนิด x, y ละ
z ฿นชวงวลา t-i 

E it      = อัตราลกปลีไยนงินบาทตอ
งินดอลลาสหรัฐ฿นชวงวลา t-i 

ECM = Error Correction Mechanism 
MA(i) = Moving Average ระยะวลาทีไระดับ i  

Y it  = GDP Per Capita ของ
สวิสซอร์ลนด์ ณ วลา t i ,  t

 = คาความคลาด
คลืไอน฿นชวงวลาทีไ t  

 
สมมต ฐานการว จัย 

1. ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณการน าขຌา
สินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์฿นชวงวลา t-i จะมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณการน าขຌาสินคຌา i ของ
สวิสซอร์ลนด์฿นชวงวลาปัจจุบัน ฿นทิศทาง
ดียวกัน กลาวคือ มืไอปริมาณการน าขຌาสินคຌา i 
ของสวิสซอร์ลนด์฿นชวงวลา t-i พิไมขึๅน สงผล฿หຌ 

ปริมาณการน าขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์
฿นชวงวลาปัจจุบันจะพิไมขึๅน 

2. ความสัมพันธ์ระหวางราคาน าขຌาสินคຌา i 
กับปริมาณการน าขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์ 
ป็นเป฿นทิศทางตรงขຌามกัน กลาวคือมืไอราคา
น าขຌาสินคຌา i พิไมขึๅน ปริมาณการน าขຌาสินคຌา i 
ของสวิสซอร์ลนด์จะลดลง  

ใ. ความสัมพันธ์ระหวางอัตราลกปลีไยน 
กับปริมาณการน าขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์ 
ป็นเป฿นทิศทางดียวกัน กลาวคือ อัตราลกปลีไยน
งินบาทตอดอลลาร์สหรัฐพิไมขึๅน ปริมาณการน าขຌา
สินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์จะพิไมขึๅน 

ไ. ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณการน าขຌา
สินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์ จะมีความสัมพันธ์กับ
รายเดຌประชาชาติของสวิสซอร์ลนด์ ฿นทิศทาง
ดียวกัน กลาวคือ มืไอรายเดຌประชาชาติของ
สวิสซอร์ลนด์พิไมสูงขึๅนจะสงผล฿หຌปริมาณการ
น าขຌาสินคຌา i ของสวิสซอร์ลนด์พิไมขึๅน  

 
สร ปผลการว จัย 

การวิคราะห์ทิศทางการสงออกอัญมณีละ
ครืไองประดับของประทศเทยเปตลาดสวิสซอร์ลนด์ 
ดยบงการวิคราะห์ป็น 2 สวน คือ สวนรก 
วิคราะห์อุปสงค์การน าขຌาอัญมณีละครืไองประดับของ
ประทศสวิสซอร์ลนด์จากประทศเทยตละ
ประภท เดຌก พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ 
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ละสวนทีไสอง การพยากรณ์นวนຌมการสงออกอัญมณี
ละครืไ องประดับของประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์สดงเดຌดังตอเปนีๅ 

1. ผลการทดสอบบบจ าลองิARIMA  
 มืไ อ น า ขຌ อ มู ล ทีไ มี คุ ณ ส ม บั ติ  ป็ น 

Stationary ณ ระดับผลตางล าดับรก (At First 
Difference) รวมทัๅงเดຌน าอา ECM มาพิจารณา
ประกอบดຌวยนัๅน พบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลท า฿หຌอุป
สงค์การน าขຌ า อัญมณีละครืไองประดับของ
ประทศสวิสซอร์ลนด์จากประทศเทยตละ
ประภท (พชร พลอย ละครืไองประดับทຌ) มี
รูปบบสมการอยู฿นรูปพลวัตระยะสัๅน (Short – 
Term Dynamic Demand) ซึไงผลการค านวณ
ปรากฏ฿นตละสมการดังนีๅ 
กรณีพชร 

xQ
t

ln  = -0.17  - 0.34 

(-1.15) *(-2.35) * 

Q xt
ln

2
  +0.76 MAxt

ln
1

   +  

(2.43)* 

 1.32 1
ln 

t
E  - 1.55 p xt

ln
1

   

(3.54)**        (-3.99) ** 
 + 0.38 Ytln 2   

(2.24)* 
- 0.65 ECM  
(-3.55)**    
    

2R = 0.87  Adjusted 2R  = 0.81 
LM – Statistic= 2.10  ARCH Test = 0.84 
จากสมการทีไ (1) สามารถอธิบายถึง

สาระส าคัญของการค านวณเดຌดังนีๅ 
1. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา

พชร ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการ
ปลีไยนปลงของตนอง฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา 

(Q xt 2 ) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 
ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -0.34 หมายความวา 
ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลง
ของปริมาณการน าขຌาพชร฿นชวงวลาปัจจุบัน ดย
ปรียบทียบ (Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 
3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตรา
ปลีไยนปลงของปริมาณการน าขຌาพชร฿นปัจจุบัน
ปลีไยนปลงเป 0.34 % ฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไง
ผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

2. การปลีไยนปลงของปริมาณการ
น าขຌาพชร฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการ
ปลีไยนปลงราคา฿นอดีตยຌอนหลัง 4 ชวงวลา        
( xt 1

) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 
ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -1.55 ซึไงหมายความ
วา ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลง
ของราคาพชร฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ 
(Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา 
ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตราการปลีไยนปลง
ของปริมาณการน าขຌาพชร฿นปัจจุบันปลีไยนปลง
เป 1.55%฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  

ใ. ผลการประมาณคาบบจ าลอง ECM 
ทีไน าคา Residual จากสมการระยะยาว (Co-integration) 
มาป็นตัวปรอิสระอีกตัวหนึไง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.65 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 
นัๅน สดง฿หຌหในวา฿นระยะสัๅนตัวปรทางศรษฐกิจ
สามารถอธิบายการปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
พชรเดຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละอียด
ปรากฏ฿นขຌางตຌน฿นขณะทีไคาสัมประสิทธิ์ทีไเดຌมีคา
ป็นลบ สดงถึงวาความคลาดคลืไอน฿นการปรับตัวสู
ดุลยภาพ (equilibrium value) ฿นชวงวลากอน
หนຌานัๅนจะเดຌรับการกຌเข฿หຌคาคลาดคลืไอนดังกลาว
ลดนຌอยลงเตรมาสละ 65.00% หรือกลาวอีกนัย
หนึไงวาป็นการปรับตัวพืไอตอบสนองตอความ
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ผิดพลาด฿นอดีต (ECM) ดยสวนทีไบีไยงบนออก
จากดุลยภาพ฿นระยะยาวจะมีคาลดลง 48.00 % 
฿นตละชวงวลาทีไปลีไยนปลงเป ซึไงถือวามีการ
ปรับตัวเดຌดีพอสมควร 

ไ. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
พชร฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของรายเดຌตอหัว (GDP Per Capita) ฿นอดีต
ยຌอนหลัง 2 ชวงวลา (Yt 2 ) อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ 
0.38 ซึไงหมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโคงทีไ
มืไอการปลีไยนปลงของรายเดຌประชาชาติ฿นชวงวลา
ปัจจุบันดยปรียบทียบ (Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีต
ยຌอนหลัง 3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตรา
ปลีไยนปลงของปริมาณการน าขຌาพชร฿นปัจจุบัน
ปลีไยนปลงเป 0.38% ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์
ดังกลาวสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

5. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
พชร฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของอัตราลกปลีไยนงินบาทตองินดอลลาร์สหรัฐ
ยຌอนหลัง 1 ชวงวลา ( 1t

) อยางมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ 1.32 
ซึไงหมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไมืไอการ
ปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนงินบาทตองิน
ดอลลาร์สหรัฐ฿นชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ 
(Relative) กับชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา 
ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการสงออกพชร฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 
1.32% ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌอง
กับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

กรณีพลอย 

yQ
t

ln  = -0.11  - 0.43 

(-1.15)   (-2.98) ** 

Q yt
ln

1
   + 0.25 MAyt

ln
1

   +  

  (2.66)* 

  5.87 1
ln 

t
E  - 3.75 p yt

ln
2

    

(4.01)**   (-3.90) ** 
+ 0.71 Ytln 3   

(1.82)* 
- 0.57 ECM  
(-2.85)**     

2R = 0.97  Adjusted 2R  = 0.89 
LM – Statistic= 4.29  ARCH Test = 2.42 
 
จากสมการทีไ (2) สามารถอธิบายถึงสาระส าคัญ

ของการค านวณเดຌดังนีๅ 
1. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา

พลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของตนอง฿นอดีตยຌอนหลัง 1 ชวงวลา (Q yt 1 ) 

อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคา
ความยืดหยุน ทากับ -0.43 หมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌ
ปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลงของปริมาณ
การน าขຌาพลอย฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ 
(Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา 
ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการน าขຌาพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 
0.43%฿นทิศทางตรงขຌาม ซึไ งผลลัพธ์ดั งกล าว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

2. การปลีไยนปลงของปริมาณการ
น าขຌาพลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการ
ปลีไยนปลงราคา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา        
( yt 2

) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 
ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -3.75 ซึไงหมายความ
วา ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลง
ของราคาพลอย฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ 
(Relative) กับชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา 
ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตราการปลีไยนปลง
ของปริมาณการน าขຌาพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลง
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เป 3.75%฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  

ใ. ผลการประมาณคาบบจ าลอง ECM 
ทีไน าคา Residual จากสมการระยะยาว (Co-integration) 
มาป็นตัวปรอิสระอีกตัวหนึไง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.57 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 
นัๅน สดง฿หຌหในวา฿นระยะสัๅนตัวปรทางศรษฐกิจ
สามารถอธิบายการปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
พลอยเดຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังรายละอียด
ปรากฏ฿นขຌางตຌน฿นขณะทีไคาสัมประสิทธิ์ทีไเดຌมีคา
ป็นลบ สดงถึงวาความคลาดคลืไอน฿นการปรับตัวสู
ดุลยภาพ (equilibrium value) ฿นชวงวลากอน
หนຌานัๅนจะเดຌรับการกຌเข฿หຌคาคลาดคลืไอนดังกลาว
ลดนຌอยลงเตรมาสละ 57.00% หรือกลาวอีกนัย
หนึไงวาป็นการปรับตัวพืไอตอบสนองตอความ
ผิดพลาด฿นอดีต (ECM) ดยสวนทีไบีไยงบนออก
จากดุลยภาพ฿นระยะยาว  จะมีคาลดลง 87.00%฿น
ตละชวงวลาทีไ ปลีไยนปลงเป ซึไงถือวามีการ
ปรับตัวเดຌดีพอสมควร 

4. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
พลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของรายเดຌตอหัว (GDP Per Capita) ฿นอดีตยຌอนหลัง       
3 ชวงวลา (Yt 3 ) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ 0.71        
ซึไ งหมายความวา ถຌ าก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโคงทีไ      
มืไอการปลีไยนปลงของรายเดຌประชาชาติ฿น
ชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ (Relative) กับ 
ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง  4 ชวงวลาปลีไยนปลงเป 
1% จะท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของปริมาณการ
น าขຌาพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 0.71 % ฿น
ทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌองกับ
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

5. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
พลอย฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับการปลีไยนปลง
ของอัตราลกปลีไยนงินบาทตองินดอลลาร์สหรัฐ

ยຌอนหลัง 1 ชวงวลา ( 1t
) อยางมีนัยส าคัญทาง

สถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ 5.87 
ซึไ งหมายความว า ถຌ าก าหนด฿หຌปัจจัย อืไนโคงทีไ       
มืไอการปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนงินบาทตอ
งินดอลลาร์สหรัฐ฿นชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ 
(Relative) กับชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา 
ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการสงออกพลอย฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 
5.87 % ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌอง
กับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

 
กรณีครื่องประดับท้ 

zQ
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ln  = -0.15  -  0.89 Q zt
ln
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(-1.09)  (-6.47) ** 
+ 0.55 MAzt

ln
2
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7.52 E zt
ln

2
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ln
2

   +  

(4.01)**        (-3.57) ** 
 
0.56 Ytln 2   

(1.47)* 
- 0.55 ECM  
(-3.16)**     

2R = 0.97  Adjusted 2R = 0.91 
LM – Statistic = 3.56  ARCH Test = 2.77 

 
 

จากสมการทีไ (3) สามารถอธิบายถึงสาระส าคัญ
ของการค านวณเดຌดังนีๅ 

1.การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
ครืไองประดับทຌ ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับ
การปลีไ ยนปลงของตนอง฿นอดีตยຌอนหลั ง          
1 ชวงวลา (Q zt 1 ) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
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ระดับ 0.01 ดยมีคาความยืดหยุนทากับ -0.89 
หมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไมืไอการ
ปลีไยนปลงของปริมาณการน าขຌาครืไองประดับ
ทຌ฿นชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ (Relative) 
กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 2 ชวงวลา ปลีไยนปลง
เป 1% จะท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของปริมาณการ
น าขຌาครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 
0.89 % ฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

2. การปลีไยนปลงของปริมาณการ
น าขຌาครืไองประดับทຌ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์
กั บการ ปลีไ ย นปลงร าคา ฿นอดี ตยຌ อนหลั ง            
2 ชวงวลา ( xt 2

) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.01 ดยมีคาความยืดหยุน ทากับ -3.41    
ซึไงหมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอ
การปลีไยนปลงของราคาครืไองประดับทຌ฿น
ชวงวลาปัจจุบัน ดยปรียบทียบ (Relative) กับ 
ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 
1% จะท า฿หຌอัตราการปลีไยนปลงของปริมาณการ
น าขຌาครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 
3.41% ฿นทิศทางตรงขຌามกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ  

ใ. ผลการประมาณคาบบจ าลอง ECM 
ทีไน าคา Residual จากสมการระยะยาว (Co-integration) 
มาป็นตัวปรอิสระอีกตัวหนึไง พบวา มีคาสัมประสิทธิ์
ทากับ -0.55 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 
สดง฿หຌหในวา฿นระยะสัๅนตัวปรทางศรษฐกิจ
สามารถอธิบายการปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
ครืไองประดับทຌเดຌอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ดั งรายละอียดปรากฏ฿นขຌ างตຌ น฿นขณะทีไ ค า
สัมประสิทธิ์ทีไ เดຌมีคาป็นลบ สดงถึงวาความ
คลาดคลืไอน฿นการปรับตัวสูดุลยภาพ (equilibrium 
value) ฿นชวงวลากอนหนຌานัๅนจะเดຌรับการกຌเข
฿หຌคาคลาดคลืไอนดังกลาวลดนຌอยลงเตรมาสละ 
55.00 % หรือกลาวอีกนัยหนึไงวา ป็นการปรับตัว

พืไอตอบสนองตอความผิดพลาด฿นอดีต (ECM)   
ดยสวนทีไบีไยงบนออกจากดุลยภาพ฿นระยะยาว  
จะมีคาลดลง 55.00 % ฿นตละชวงวลาทีไปลีไยนปลง
เป ซึไงถือวามีการปรับตัวเดຌดีพอสมควร 

ไ. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
ครืไองประดับทຌ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับ
การปลีไยนปลงของรายเดຌตอหัว (GDP Per Capita) 
฿นอดีตยຌอนหลั ง 2 ช วง วลา (Yt 2 )  อย างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดยมีคาความ
ยืดหยุน ทากับ 0.56 ซึไงหมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌ
ปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลงของรายเดຌ
ประชาชาติ฿นชวงวลาปัจจุบันดยปรียบทียบ 
(Relative) กับ ชวงวลา฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา 
ปลีไยนปลงเป 1% จะท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของ
ปริมาณการน าขຌาครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบัน
ปลีไยนปลงเป 0.56 % ฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์
ดังกลาวสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

5. การปลีไยนปลงปริมาณการน าขຌา
ครืไองประดับทຌ฿นเตรมาสทีไ t มีความสัมพันธ์กับ
การปลีไยนปลงของอัตราลกปลีไยนงินบาทตอ
งินดอลลาร์สหรัฐยຌอนหลัง 2 ชวงวลา ( 2t

) 
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 ดยมีคาความ
ยืดหยุน ทากับ 7.52 ซึไงหมายความวา ถຌาก าหนด฿หຌ
ปัจจัยอืไนโ คงทีไ มืไอการปลีไยนปลงของอัตรา
ลกปลีไยนงินบาทตองินดอลลาร์สหรัฐ ฿นชวง
วลาปัจจุบันดยปรียบทียบ (Relative) กับชวงวลา    
฿นอดีตยຌอนหลัง 3 ชวงวลา ปลีไยนปลงเป 1% จะ
ท า฿หຌอัตราปลีไยนปลงของปริมาณการสงออก
ครืไองประดับทຌ฿นปัจจุบันปลีไยนปลงเป 7.52% 
฿นทิศทางดียวกัน ซึไงผลลัพธ์ดังกลาวสอดคลຌองกับ
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 
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โ.ผลการพยากรณ์นวน้มการส่งออกอัญมณีละ
ครื่องประดับของประทศเทยเปตลาด 
สหรัฐมร กา 

การพยากรณ์ (Forecast) ปริมาณการน าขຌา   
อัญมณีละครืไองประดับจากประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์ ประภทตางโ เดຌก พชร พลอย 
ละครืไองประดับทຌ ดยท าการพยากรณ์ 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 สดงผลการพยากรณ์ปริมาณน าขຌาอัญมณีละครืไองประดับประภทตางโ ของประทศ 

สวิสซอร์ลนด์จากประทศเทย (หนวย : มตริกตัน) 8 เตรมาส ดຌวยวิธี ARIMA Model 
ทีไมา : จากการค านวณ 

 
จากรูปทีไ 1 พบวา นวนຌมการสงออกอัญมณี

ละครืไองประดับประภทตางโ เดຌก พชร พลอย 
ละครืไ องประดั บของประทศเทยเปตลาด
สวิสซอร์ลนด์พิไมสู งขึๅน฿นอัตราทีไ  พิไมขึๅนทัๅ ง         
3 ประภท อยางเรกใตาม การทีไประทศสวิสซอร์ลนด์    
มีความตຌองการสินคຌาอัญมณีละครืไองประดับ   
จากประทศเทยเดຌ฿นอัตราทีไพิไมขึๅนเดຌมากกวาหรือ
นຌอยกวาขึๅนอยูกับปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสงออก
ป็นส าคัญ ดั งนัๅ น ประทศเทยจ าป็นจะตຌอง฿หຌ
ความส าคัญ฿นรืไองของประสิทธิภาพละคุณภาพ
ของสินคຌาป็นล าดับรก  
 
 

 
อภ ปรายผลการว จัย 

จากการวิจัยนวนຌมการสงออกอัญมณี   
ละครืไองประดับของประทศเทยตละประภท
เดຌ ก  พชร พลอย ละครืไ องประดั บทຌ เป
สวิสซอร์ลนด์นัๅน สดง฿หຌหในวางานวิจัยดังกลาว
สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไวางเวຌ ละสอดคลຌองกับ
งานวิจัยทีกีไยวขຌอง ซึไงการสงออกทีไพิไมสูงขึๅนอยาง
ตอนืไองสงผลตอระบบศรษฐกิจของประทศเทย
ป็นอยางมาก สามารถน างินตราตางประทศขຌาสู
ประทศเดຌสูงละตอนืไอง มืไอทียบกับสินคຌาทีไ
ประทศเทยสงออกชนิดอืไนโ ซึไงประทศเทยป็น
ประ ทศผูຌ ส งออก อัญมณีละ ครืไ อ งประดับ         
ทัๅง 3 ประภทดังกลาว เปยังตลาด฿นสวิสซอร์ลนด์
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มากทีไสุด ละมีนวนຌมสูงขึๅนอยางตอนืไองรัฐบาล
จ าป็นละจ าตຌองขຌามาสนับสนุนดังกลาวพืไอ฿หຌ
ประทศเทยมี ผูຌ ทีไ มี ศั กยภาพละมีส วนบ ง
การตลาด฿หຌมากทีไสุดของลกตอเป อยางเรกใตาม
มาตรการตางโ ทีไสงสริมนัๅน สามารถกระท าเดຌ
หลายทางดຌวยกัน ชน การ฿หຌงินกูຌดอกบีๅยตไ ามาก 
การเมกใบภาษี หรือมຌกระทัไงการหาตลาด฿หมโ 
ละป็นตลาดทีไมีความสามารถ฿นการรองรับสินคຌา
ละบริการเดຌอยางมาก ป็นตຌน 

 
ข้อสนอนะช งนยบาย 

จากการวิคราะห์อุปสงค์การน าขຌาอัญมณี
ละครืไองประดับของประทศสวิสซอร์ลนด์จาก
ประทศเทยตละประภท เดຌก พชร พลอย ละ
ครืไองประดับทຌ พบวา ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการ
สงออกของประทศเทยหลักคือ ราคาละอัตราการ
ลกปลีไยนงินตราตางประทศ รัฐบาลจึงควรมี
มาตรการควบคุมทางดຌานราคา฿หຌหมาะสม รวมทัๅง
การควบคุมอัตราลกปลีไยนเม฿หຌคางินบาทขใงคา
กินเป พราะจะท า฿หຌมีผลกระทบตอการน าขຌาของ
สวิสซอร์ลนด์เดຌ อยางเรกใตาม฿นรืไองของมาตรฐาน
สินคຌาตลอดจนฝีมือรงงานจะตຌองรักษาคุณภาพ
ดຌานตางโ เวຌ฿หຌสมไ าสมอ ละพัฒนาปรับปรุงดຌาน
ฝีมือ฿หຌสูงขึๅนรืไอยโ  

 
 
 
 

ข้อสนอนะ฿นการท าการว จัย฿นอนาคต 
1. ควรจะตຌองพิจารณาสินคຌาชนิดอืไนโทีไส าคัญ

ของประทศ฿หຌมากขึๅน พืไอ฿ชຌป็นกลยุทธ์฿นการ
ปรับปรุ งพัฒนา พรຌอมทัๅ งวางผนดຌานระบบ
ศรษฐกิจของประทศตอเป 

2. ควรขยายการศึกษา฿นรืไองประทศคูคຌา 
ทีไนอกหนือจากตลาดสวิสซอร์ลนด์ พราะวายังมี
ตลาดสงออกอัญมณีละครืไองประดับ อีกหลาย
หงทีไมีมูลคาการสงออกสูง ชน ญีไปุ่น ฮองกง 
ฝรัไงศส อิตาลี ละประทศยุรป ป็นตຌน 

ใ. รูปบบสมการ Statistic Model ฿นการ
ลือก฿ชຌนัๅนจ าป็นตຌองพิจารณาหลักทฤษฎีทีไ฿ชຌ    
ละจะตຌอง diagnostic checking ฿หຌครบถຌวน   
ละหมาะสมทีไสุดจริงโ พืไอความถูกตຌองจะตຌอง
พิจารณา฿หຌครบถຌวนตามทฤษฎีทางศรษฐมิติ    
ละสิไงทีไนักวิคราะห์จะตຌองปฏิบัติ ละส าคัญทีไสุด    
คือจะตຌองพิจารณาตัวปรอิสระทุกตัว฿น model 
฿หຌมีนัยส าคัญทางสถิติ ทัๅงนีๅจะตຌองทดสอบดຌวยตัว
สถิติทัๅงสองตัวควบคูกันละจะขาดคุณสมบัติตัว฿ด
ตัวหนึไงเมเดຌนัๅนคือ t- statistic ละพิจาณาดຌวย 
Correlogram (Chi – Square)  

ไ. หากมีการลือกสินคຌาทีไน ามาวิคราะห์ดຌวย 
Statistic Model ขຌางตຌนนัๅน จ าป็นอยางยิไงทีไ
จะตຌองพิจารณาถึง trend ของสินคຌานัๅน โ  

5. ควรขยายการศึกษา฿นรืไองปัจจัยภายนอก
ชิงกลยุทธ์ ชนดຌาน สภาพศรษฐกิจ ดຌานกฎหมาย
ละการมือง ดຌานสังคม ดຌานความกຌาวหนຌาของ
ทคนลยี สภาพการขงขัน 
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ค ณลักษณะของบัณฑ ตท่ีมีผลต่อการตัดส น฿จรับบัณฑ ตหลักสูตรการบัญชี  
มหาว ทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษาิ2556 ข้าท างานของผู้ประกอบการ 
A study of personnel capabilityิfactors iิnfluencingิentrepreneur’sิdecisionิ

making for graduate students of Accounting Department, the Faculty of 
Management Sciences, Nakornsrithammarat Rajaphat University  

in year of 2013 
 

จ รัชญาิิงามข า1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาละวิคราะห์ปัจจัยดຌานคุณลักษณะทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต
หลักสูตรการบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างานของผูຌประกอบการดย฿ชຌ
บบสอบถามพืไอสอบถามระดับความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถามทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิต ละ บบสัมภาษณ์ บบจาะลึก 
รวมถึงการประชุมกลุมยอยพูดคุยกับบัณฑิต ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยาง 30 สถาน
ประกอบการ วิคราะห์ขຌอมูลดย฿ชຌ คาฉลีไย รຌอยละ ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของ
บัณฑิตทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างาน
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 ตรงตอวลา กลຌาสดงออก มีความชืไอมัไน฿นตนอง มีความมัไนคงทาง
อารมณ์ ละปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอมเดຌทุกสถานการณ์  
 
ค าส าคัญ : 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 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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บทน า 
฿นปี 2556 มีจ านวนผูຌสมัครงานพิไมขึๅน

อย างต อนืไ องกื อบทุกสายอาชีพ ละมืไ อ
ปรียบทียบสัดสวนความตຌองการรงงานกับคน
มองหางานกลับพบวา ต าหนงการตลาดละเอที 
ป็นต าหนงทีไคนท างานมองหามากทีไสุด ตจ านวน
ต าหนงงานวางยังเมสอดคลຌองกับความตຌองการ
ของกลุมคนมองหางาน จึงท า฿หຌกิดการขงขันสูง 
฿นขณะทีไต าหนงงานขาย บัญชี ธุรการละวิศวกรรม 
กลับป็นต าหนงงานทีไมีความตຌองการป็นอยาง
มาก฿นตลาดรงงานตกลับผชิญปัญหาขาด
คลนรงงานอยางตอนืไอง ปัจจัยทีไสงผลกระทบ
ตอการวางงานระดับปริญญาตรี หรือกลุมรงงาน
ทีไจบการศึกษา฿หมกิดจากการทีไนายจຌางนิยมจຌาง
รงงานทีไมีทักษะ ประสบการณ์ ละคุณสมบัติ
ตรงกับต าหนงงาน ฿นขณะทีไรงงานจบ฿หม
ลือกสมัครงานทีไตนมีความสน฿จทานัๅน  (กลุม
บริษัทอดใคกຌประทศเทย : 2557) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชป็น
สถาบันการศึกษาทีไมีบทบาท฿นการสรຌางคนเปสู
งาน฿นหลายสาขาอาชีพ การทีไจะสรຌางคน฿หຌตรง
ตามความตຌองการของสถานประกอบการป็นสิไงทีไ
ส าคัญอยางยิไงดยตຌองสรຌางคน฿หຌมีคุณลักษณะ  
฿นดຌานตางโ ชน มีความรูຌ ปัญญา ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ 
สังคราะห์ ละการมีจรรยาบรรณ฿นวิชาชีพ สามารถ

ท างานรวมกับผูຌอืไนละด ารงชีวิต฿นสังคมรวมกับ
คนอืไนเดຌอยางมีความสุข หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
ป็นหนึไงหลักสูตรทีไผลิตบุคลากรออกสูตลาดรงงาน
ละยังมีความตຌองการสูง ดังนัๅนการส ารวจปัจจัย
ดຌานคุณลักษณะทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต
หลักสูตรบัญชี ขຌาท างานของผูຌประกอบการ ป็นอีก
วิธีการหนึไงทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบคุณภาพของ
บัณฑิตทีไส ารใจการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชวามีคุณลักษณะทีไสถานประกอบการ
ตຌองการหรือเม ผลทีไเดຌรับจากการส ารวจจะชวย
น าเปสูการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต฿น
สวนทีไยังเมสมบูรณ์ละน าเปสูการปรับปรุง
กิจกรรมการจัดการรียนการสอนของหลักสูตร
การบัญชีบัณฑิต พืไอ฿หຌบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี
บัณฑิตทีไจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชป็นบัณฑิตทีไมีคุณลักษณะตรง
ตามความตຌองการของตลาดรงงานมากขึๅน 
 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 
 พืไ อ ศึ กษาละ วิ คร าะห์ ปั จ จั ยดຌ าน
คุณลักษณะทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต 
หลั กสูตรบั ญชี บั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างาน
ของผูຌประกอบการ 
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กรอบนวค ด฿นการว จัย 
 
  ตัวปรอ สระ       ตัวปรตาม 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ิ 1.1 กรอบนวค ด฿นการท าว จัย 
 

 

ว ธีการว จัย 
 แ.ิ ขอบขตของการว จัย 
  แ.1 กล ่มป้าหมาย 
 สถานประกอบการทีไ รับบัณฑิต
หลั กสู ตรบั ญชี บั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างาน 
ทัๅงหมด 32 หง   
 1.2ิขอบขตทางด้านนืๅอหา 
 การศึกษาครัๅงนีๅมุงศึกษาปัจจัยดຌาน
คุณลักษณะ ดຌานคุณธรรมจริยธรรม ดຌานความรูຌ 
ความสามารถทางวิชาการ ดຌานทักษะทางดຌาน 
ปัญญา ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดຌานทักษะ
การวิคราะห์ชิงตัวลขละการ฿ชຌทคนลยี ละ
ดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ทีไ
สงผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต ขຌาท างานของ
ผูຌประกอบการ 
 
 
 

 แ.ใขอบขตด้านระยะวลาที่ศึกษา  
 ระยะวลาศึกษาป็น วลา 1 ปี  
ตัๅงตวันทีไ 8 มกราคม 2558 ถึง 8 มกราคม 2559 
 โ.ิ คร่ืองมือที่฿ช้฿นการกใบรวบรวมข้อมูล 
 2.1 ชิ งปริ มาณ฿ชຌ บบสอบถามพืไ อ
สอบถามระดับความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถามทีไ
มีตอคุณลักษณะบัณฑิต ดยบงบบสอบถาม
ออกป็น 3 ตอนคือ  
 ตอนทีไ 1 ค าถามกีไยวกับขຌอมูลทัไวเป
ของผูຌตอบบบสอบถาม เดຌก พศ อายุ การศึกษา 
ประภทหนวยงาน ละต าหนง 
 ตอนทีไ 2 ค าถามกีไยวกับระดับความ
คิดหในของผูຌตอบบบสอบถามทีไมีตอคุณลักษณะ
บัณฑิต ฿นดຌานคุณธรรมจริยธรรม ดຌานความรูຌ
ความสามารถทางวิชาการ ดຌานทักษะทางปัญญา 
ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดຌานทักษะการ
วิคราะห์ชิงตัวลข การสืไอสาร ละการ฿ชຌทคนลยี 
ละดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ค ณลักษณะิประกอบด้วย 
- ดຌานคุณธรรมจริยธรรม 
- ดຌานความรูຌความสามารถทางวิชาการ 
- ดຌานทักษะทางดຌานปัญญา  
- ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล  
- ดຌานทักษะการวิคราะห์ชิงตัวลขละการ฿ชຌ
ทคนลยี 
- ดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การตัดสิน฿จรับบัณฑิตหลักสูตรการบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างานของ
ผูຌประกอบการ 
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 2.2 ชิงคุณภาพ฿ชຌบบสัมภาษณ์บบ
จาะลึกซึไงจะมีขอบขตนืๅอหาทัๅงหมด 6 ดຌาน ซึไงจะ
ลือกสัมภาษณ์กับกลุมตัวอยางทีไจຌาของสถาน
ประกอบการป็นผูຌตรวจสอบบัญชีละสามารถ
สะดวก฿นการสัมภาษณ์ทางทรศัพท์เดຌ 
 3. ขัๅนตอน฿นการสร้างคร่ืองมือ 
 ใ.1 ศึกษางานวิ จัยทีไ กีไยวขຌองพืไอป็น
นวทาง฿นการสรຌางครืไองมือ 
 ใ.2  จัดสรຌางครืไองมือส าหรับกใบรวบรวม
ขຌอมูลทัๅงขຌอมูลชิงปริมาณละขຌอมูลชิงคุณภาพ 
การหาคุณภาพของครืไองมือ ดย฿ชຌผูຌชีไยวชาญ฿น
ระดับรองศาสตราจารย์สาขาบริหารธุรกิจ฿นการ
ปรับปรุงกຌเขละตรวจสอบความทีไยงตรงของ
นืๅอหาความคลอบคลุมนืๅอหาละความชัดจน
ของภาษาทีไ฿ชຌ฿นขຌอค าถาม  
 ใ.ใ ปรับปรุงกຌเขบบสอบถาม฿หຌถูกตຌอง
ละสมบูรณ์ กอนน าเป฿ชຌ 
 ไ. ขัๅนตอน฿นการกใบรวบรวมข้อมูล 
 ไ.1 ชิงปริมาณ 

ออกบบส ารวจภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิตหลักสูตรบัญชีทีไจบการศึกษาปี 2556 
ละสงบบสอบถาม 
 ไ.2 ชิงคุณภาพ 
  ฿ชຌการสัมภาษณ์ บบจาะลึกกับ
จຌาของสถานประกอบการ ดยการสัมภาษณ์ทาง
ทรศัพท์ 
 5. สถ ต ที่฿ช้฿นว คราะห์ข้อมูล 
 5.1 คาฉลีไย  
 5.2 สวนบีไยงบนมาตรฐาน 
 5.3 คารຌอยละ 
 
สร ปผลการว จัย 

1. ระดับความคิดหในของผูຌตอบบบสอบถาม
ทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิต 

ส่วนที่ิแิการ฿ช้บบสอบถามพื่อสอบถาม
ระดับความค ดหในของผู้ประกอบการที่ มีต่อ
ค ณลักษณะบัณฑ ต 
 ตอนที่ิแิ ข้ อ มู ล ทั่ ว เ ป ข อ ง ผูຌ ต อ บ
บบสอบถามจากการศึกษาพบวา ผูຌตอบบบสอบถาม
สวน฿หญป็นพศหญิง คิดป็นรຌอยละ ็ใ.ใใ 
จ านกตามอายุของผูຌตอบบบสอบถามจะมีอายุ
อยู฿นชวงระหวาง ไ1-50 ปี คิดป็นรຌอยละ 5ใ.ใใ 
รองลงมาอยู฿นชวงระหวางอายุ ใ1.ไ0 ปี คิดป็น
รຌอยละ ไ0 ละอยู฿นชวงระหวางอายุ 51 ปีขึๅนเป 
คิดป็นรຌอยละ ๆ.ๆ็ จ านกตามคุณวุฒิการศึกษา
ของผูຌตอบบบสอบถามจะมีวุฒิการศึกษาอยู฿น
ระดับปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ ่ๆ.ๆ็ รองลงมา
อยู฿นระดับปริญญาท คิดป็นรຌอยละ 10 ละตไ า
กวาปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ ใ.ใใ จ านกตาม
ประภทของหนวยงานของผูຌตอบบบสอบถาม
สวน฿หญจะอยู฿นต าหนงผูຌจัดการ คิดป็นรຌอยละ 
ๆๆ.ๆ็ รองลงมาต าหนงหัวหนຌางาน คิดป็นรຌอย
ละ ใใ.ใใ 

ตอนที่ิโ ระดับความพึงพอ฿จของผู้ตอบ
บบสอบถามที่มีต่อค ณลักษณะบัณฑ ต 

จากการศึกษาระดับความพึงพอ฿จของ
ผูຌตอบบบสอบถามมีคาฉลีไยความพึงพอ฿จ
ดยรวมไ.1ไ อยู฿นระดับมากซึไงพิจารณาป็นดຌาน
ตาง โ คือ ดຌานทีไ 1 ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณฑิตทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตทีไดຌานคุณธรรมจริยธรรม ประดในมีความ
ซืไอสัตย์ สุจริต อยู฿นระดับมากทีไสุดดยมีคาฉลีไย 
ไ.็1 ประดในความสียสละหในกประยชน์
สวนรวม อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.ใใ ละ
ประดในมีความรับผิดชอบ ตรงตอวลาอยู฿น
ระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.21  
 ดຌานทีไ 2 ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณฑิตทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ดຌานความรูຌความสามารถทางวิชาการ 
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ประดในมีความรูຌความขຌา฿จ฿นสาขาทีไรียนมา อยู
฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ใ.้2 ประดในสามารถ
น าความรูຌมาบูรณาการละประยุกต์฿ชຌเดຌอยาง
หมาะสม อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ใ.็้ 
ละประดในความสามารถ฿นการถายทอดละ
ผยพรความรูຌ อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย 
ใ.็5 

ดຌานทีไ ใ ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณฑิตทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ดຌานทักษะทางปัญญา ประดในสามารถ
สืบคຌนละประมวลขຌอมูลน ามา฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ปัญหาเดຌ อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ใ.็้ 
ประดในสามารถประยุกต์ละบูรณาการความรูຌ
พืไอกຌเขปัญหาเดຌ อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย 
ใ.้2 ละประดในสามารถติดตามประมินผลละ
รายงานผลเดຌอยางถูกตຌองครบถຌวน อยู฿นระดับ
ปานกลางดยมีคาฉลีไย ใ.ไๆ 

ดຌานทีไ ไ ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณฑิตทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ดຌานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ประดใน
มีความรับผิดชอบงานทีไเดຌรับมอบหมายเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ไ.25 
ประดในมีมนุษย์ สัมพันธ์ ทีไ ดี  สามารถท างาน
รวมกับผูຌอืไนเดຌ อยู฿นระดับมากทีไสุดดยมีคาฉลีไย 
ไ.็5 ละประดในความสามารถ฿นการปรับตัว 
การท างานป็นทีม อยู฿นระดับมากทีไสุดดยมี
คาฉลีไย ไ.ๆใ 
 ดຌานทีไ 5 ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณฑิตทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ดຌานทักษะการวิคราะห์ชิงตัวลข การ
สืไอสารละการ฿ชຌทคนลยี ประดในความสามารถ
฿นการรวมรวม วิคราะห์ประมวลผลขຌอมูลสารสนทศ 
อยู฿นระดับมากดยมีคาฉลีไย ใ.้2 ประดใน
ความรูຌละทักษะ฿นการสืไอสารภาตางประทศ 
อยู฿นระดับปานกลางดยมีคาฉลีไย ใ.1ใ ละ

ประดในความรูຌละทักษะ฿นการ฿ชຌทคนลยี
สารสนทศทีไ ทันสมัย อยู ฿นระดับมากดยมี
คาฉลีไย ไ.21 

ดຌานทีไ ๆ ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌ
บัณฑิตทีไมีตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต ดຌานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ประดในปฏิบัติงานดຌวยความยุติธรรม 
ซืไอตรงตอวิชาชีพ ระมัดระวังรอบคอบ อยู฿น
ระดับมากทีไ สุดดยมีคาฉลีไย ไ.็1 ประดใน
ปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานทีไป็นจริง ปราศจาก
ความล าอียง เมปຂดผยความลับขององค์กร อยู
฿นระ ดับมากทีไ สุดดยมีคา ฉลีไย ไ .ๆใ ละ
ประดในตຌองศึกษาหาความรูຌความช านาญทาง
วิชาชีพพิไมติมอยางตอนืไอง อยู฿นระดับมากดย
มีคาฉลีไย ไ.2้ 

ระดับความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบัณฑิตทีไมี
ตอคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตตาม 
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฿นการท างานจ าป็นจะตຌอง
฿ชຌ สริมหลักบัญชี฿หຌขຌมขຌนละ฿หຌมีการศึกษา
คຌนควຌาทฤษฎีพิไมติม ละตຌองสริมหลักความมี
ระบียบวินัย฿หຌกบัณฑิต 
 โ.ิส่วนที่ิโิการ฿ช้บบสัมภาษณ์ิบบ
จาะลึก 
 การ฿ชຌบบสัมภาษณ์ บบจาะลึก ซึไง
จะมีขอบขตนืๅอหาทัๅงหมด 6 ดຌาน ดยลือก
สัมภาษณ์กับก ลุ ม ตัวอย า ง ทีไ  จຌ าของสถาน
ประกอบการป็น ผูຌตรวจสอบบัญชี ซึไ ง ผูຌ ฿หຌ
สัมภาษณ์มีความคิดหในพิไมติม฿นรืไองตาง โ 
ดังนีๅ 

2.1 บัณฑิตควรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ละจิตอาสา 
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2.2 บัณฑิตควรมีบุคลิกยิๅมยຌม
จม฿ส 

2.ใ บัณฑิตควรมีวินัยละตรงตอ
วลา 

2.ไ บัณฑิตควรกลຌาสดงออกละมี
ความชืไอมัไน฿นตนอง 

2.5 บัณฑิตควรมีความมัไนคงทาง
อารมณ์ละปรับตัวขຌากับสภาพวดลຌอเดຌ฿นทุก
สถานการณ์ 

2.ๆ บัณฑิตควรเดຌรับการศึกษาภาษ
อังกฤษทางดຌานวิชาชีพละภาษาอังกฤษ฿น
ชีวิตประจ าวันตัๅงตริไมขຌาศึกษา฿นชัๅนปีทีไ 1 
  นอกจากนีๅกใมีการประชุมกลุมยอย
พูดคุยกับบัณฑิต พืไอหาสาหตุทีไสถานประกอบการ
รับบัณฑิตขຌาท างาน ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
  1. ควรมีการฝຄกทักษะการ฿ชຌอุปกรณ์
ส านักงานทุกชนิด฿หຌกนักศึกษากอนทีไจะออก  
สหกิจศึกษา  
  2. ควรฝຄก฿หຌนักศึกษามีความอดทนตอ
การรียนละการท างานรวมทัๅงการศึกษาหา
ความรูຌ฿หม โ ทางบัญชีอยางสมไ าสมอ 
  ใ. ควร฿ชຌหลักสูตรการรียนการสอน
ป็นภาษาอังกฤษ 
 4. ค ว ร ฿ หຌ ห ลั ก สู ต ร  ริไ ม ส อ น
ภาษาอังกฤษทางวิชาชีพตัๅงตชัๅนปีทีไ 1 
 5. ควรนຌน฿หຌนักศึกษามีความอดทน 
ซืไอสัตย์ 
 6. ควรนຌน฿หຌนักศึกษา฿ชຌ ปรกรม
ส ารใจรูปทางบัญชีทีไหลากหลาย 
 7. ควรนຌน฿หຌนักศึกษา฿ชຌปรกรม
คอมพิวตอร์ Microsoft office ฿หຌมีความช านาญ 
  ่ . ควรฝຄกความมีระบียบวินัย฿หຌกับ
นักศึกษา฿หຌมากขึๅน 
  9. ควรพิไมการสอน฿นการปฏิบัติงาน
จริง฿หຌมากขึๅน 

อภ ปรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ของบัณฑิตทีไมีผลตอการตัดสิน฿จรับบัณฑิต
ห ลั ก สู ต รก าร บั ญ ชี ม หาวิ ท ย า ลั ย ร าชภั ฏ
นครศรีธรรมราช฿นปีการศึกษา 2556 ขຌาท างาน
ของผูຌประกอบการทัๅง ใ0 หงนัๅน ดຌานทีไมีระดับ
คว ามพึ ง พอ ฿จมาก ทีไ สุ ด เ ดຌ ก  ดຌ านคว าม
รับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพละดຌาน
ความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดยมีคาฉลีไย ไ.5ไ 
ทากัน รองลงมาดຌานคุณธรรมจริยธรรมดยมี
คาฉลีไย ไ.ไ2 ดຌานความรูຌความสามารถทาง
วิชาการ ดยมีคาฉลีไย ใ.่0 ดຌานทักษะการ
วิคราะห์ชิงตัวลข การสืไอสารละการ฿ชຌทคนลยี 
มีคาฉลีไย ใ.็ 5 ละดຌานทักษะทางปัญญา มีคาฉลีไย 
ใ.็2 นอกจากนีๅยังมีขຌอสนอนะอืไนโ จากผูຌตอบ
บบสอบถาม฿นรืไองทีไบัณฑิตควรพัฒนาความรูຌ
ทางภาษาอังกฤษ พราะ฿นการท างานจ าป็นจะตຌอง
฿ชຌ สริมหลักบัญชี฿หຌขຌมขຌนละ฿หຌมีการศึกษา
คຌนควຌาทฤษฎีพิไมติม ละตຌองสริมหลักความมี
ระบียบวินัย฿หຌกบัณฑิต ละจากการสัมภาษณ์
บบจาะลึก ซึไงผูຌ฿หຌสัมภาษณ์มีความคิดหใน
พิไมติม฿นรืไองตาง โ คือ บัณฑิตควรมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา มีบุคลิกยิๅมยຌมจม฿ส มีวินัย 
ตรงตอวลา กลຌาสดงออก มีความชืไอมัไน฿น
ตนอง มีความมัไนคงทางอารมณ์ ละปรับตัวขຌา
กับสภาพวดลຌอมเดຌทุกสถานการณ์ นอกจากนีๅกใ
มีการประชุมกลุมยอยพูดคุยกับบัณฑิต พืไอหา
สาหตุทีไสถานประกอบการรับบัณฑิตขຌาท างาน 
ดยมีความคิดหในรวมกันคือ ควรมีการฝຄกทักษะ
ภาษาอังกฤษตัๅงตปีชัๅนทีไ 1 ควรฝຄกทักษะการ฿ชຌ
อุปกรณ์ส านักงานทุกชนิด รวมทัๅงทักษะการ฿ชຌ
ปรกรมส ารใจรูป ละนຌน฿หຌนักศึกษามีความ
ซืไอสัตย์ละอดทน 
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ข้อสนอนะ 
 1. ควรจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿หຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌประกอบการ 
ละ฿หຌครบทัๅง ๆ ดຌาน รวมถึงควรนຌน฿หຌนักศึกษา
มีการฝຄกปฏิบัติจริง 

2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร฿หຌมีความ
ทันสมัย ละสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ  

ใ. ควรพิไมจ านวนกลุมตัวอยางพืไอขຌอมูลทีไ
มีความสมบูรณ์มากยิไงขึๅน 
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รูปบบงบการง นของกองท นหมูบ่้าน 
กรณีศึกษากองท นกล ่มออมทรัพย์พื่อการผล ติหมู่ที่ิ3 ต าบลวังทองิอ าภอวังทองิ 

จังหวัดพ ษณ ลก 
The format of the financial statements of The Saving Fund For Production, 

Moo 3 Wang Thong district, Phitsanulok province. 
 

น ธ วดีิิทับท มศรี1
 

 
บทคัดย่อ 

 
วัตถุประสงค์พืไอศึกษางบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง  จังหวัดพิษณุลก       

ละศึกษาปรียบทียบงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก
กับการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 บบสัมภาษณ์ (interview) บบมีครงสรຌาง สัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน
หมูบຌาน ละผูຌมีหนຌาทีไจัดท าบัญชีของกองทุน จ านวน 5 คน ตรวจสอบหาดัชนีความสอดคลຌอง (IOC) ของบบสัมภาษณ์ เดຌคา
ความสอดคลຌองทากับ 0.ๆ  ็– 1.00 กใบขຌอมูลตามทีไตຌองการ 2 ดຌาน คือ ดຌานรูปบบ ของงบการงินละคุณภาพของงบการงิน 
รูปบบงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง  จังหวัดพิษณุลกมีรายงานสรุป
การรับงิน-การจายงินเมมีงบสดงฐานะทางการงิน การบันทึกบัญชีมสีมุดบัญชีคุมงินสด-งินฝากธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือ
หุຌน  สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิตเดຌลือกมา฿ชຌ
บางสวน จากการปรียบทียบการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก พบวา มีงบการงินเมครบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 
มีพียงรายงานสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดงฐานะทางการงิน เมมีการจัดรียงรายการสินทรัพย์ หนีๅสิน ละสวน
ของผูຌถือหุຌน ตมีทะบียนคุมสินทรัพย์บางรายการ รายการบัญชีทีไปรากฏ฿นการจัดท าบัญชีของกองทุนมี 2 หมวด คือ หมวดทีไ 4  
รายเดຌ  ละหมวดทีไ 5 รายจาย คุณภาพของงบการงิน อกสารสมุดบัญชีเมครบตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป ฿นดຌานขຌอมูลทีไ
หใน฿นงบการงินมีนัยส าคัญทีไจะ฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จ พบวา สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿น฿นปัจจุบัน ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ฿ชຌ
ประยชน์จากอกสารการบัญชีดังกลาวเดຌฉพาะรืไอง ดຌานงบการงินมีความนาชืไอถือ พบวา การสดงรายการละหตุการณ์
ทางบัญชี บางสวนเมป็นเปตามมาตรฐานการบัญชีทีไกีไยวขຌองมีรายการบัญชีทีไเมครบถຌวน มีอกสารทางการบัญชีเมครบถຌวน 
ละ฿นดຌานการปรียบทียบกันเดຌ พบวา การท าสรุปการรับงิน-จายงิน เมมีการปรียบทียบงบรายรับ-รายจายของปีทีไผาน
มาผูຌ฿ชຌขຌอมูลจึงเมสามารถปรียบทียบเดຌ  
 
ค าส าคัญ :ิ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. 

 
บทน า 

ตามระบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบຌาน
ละชุมชนมืองหงชาติวาดຌวยการจัดตัๅ งละ
บริหารกองทุนหมูบຌานละชุมชนมืองหงชาติ 
พ.ศ. 2551 ขຌอ ไ0 (2) ฿หຌกองทุนหมูบຌานจัดท างบ
การงินทุกหกดือนพืไอจะเดຌรับทราบผลประกอบการ
ของกองทุนหมูบຌานดยรวมละ ขຌอ ไ็ ก าหนด฿หຌ
คณะกรรมการกองทุนหมูบຌานจัดท างบการงินพรຌอม
ทัๅงรายละอียดประกอบตามบบทีไคณะกรรมการ
ก าหนดละสง฿หຌผูຌตรวจสอบบัญชีทีไคณะกรรมการ
ก าหนดภาย฿นระยะวลาหนึไงรຌอยยีไสิบวันนับตัๅงต
วันสิๅนปีของทุกปี ตามระบียบดังกลาว งบการงิน

ทีไกองทุนหมูบຌานตຌองจัดท า เดຌก งบก าเรขาดทุน ละ 
งบดุล งบการงินทัๅง 2 งบ ฿หຌจัดท ายกชุดส าหรับ
กิจกรรมกองทุน 1 ลຌานบาท ละกิจกรรมงินออม
ของสมาชิกซึไงส านักงานกองทุนหมูบຌานละชุมชน
มืองหงชาติละธนาคารออมสิน ฿นปี 2551 เดຌ
วางนวทางการจัดท าบัญชีของกองทุนหมูบຌานละ
พัฒนาหลักสูตรการอบรมการจัดท าบัญชี฿หຌก
คณะกรรมการกองทุนหมูบຌาน ดังนัๅนงบการงิน 
ป็นรายงานทีไส าคัญทีไสามารถบอกถึงผลการ
ด านินงานละฐานะทางการงินของกองทุน
หมูบຌานเดຌป็นอยางดี ตัวลขทีไสดง฿นงบการงิน
จะสะทຌอน฿หຌหในถึงความสามารถ฿นการบริหาร
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จัดการของคณะกรรมการฯ ละสามารถน ามา฿ชຌ
ป็นครืไองมือ฿นการบริหารงบประมาณเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพการจัดตัๅงกองทุนหมูบຌานนัๅนจ าป็นทีไ
จะตຌองมีการจัดท างบการงินพืไอป็นการจຌง฿หຌ
สมาชิกเดຌทราบถึงผลการด านินงานของกองทุน
ละน า เป พัฒนากองทุน ฿หຌ มี คุณภาพยิไ ง ขึๅ น      
ดั งนัๅนทางคณะผูຌ วิ จั ยจึ งมีความสน฿จทีไ จะศึ กษา 
การจัดท างบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์  
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัด
พิษณุ ลก ดย฿ชຌมาตรฐานการจัดท างบการงิน      
(สภาวิชาชีพบัญชี฿นพระบรมราชูปถัมภ์,  255็) ฿น
การปรียบทียบงบการงินของกองทุนฯ  
 
วัตถ ประสงค์ิ 

 1. ศึกษางบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์  
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก 

2. ศึกษาปรียบทียบงบการงินของกองทุนกลุม
ออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ  3 ต าบลวังทอง อ าภอ       
วังทอง จังหวัดพิษณุลกกับการจัดท างบการงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1   
 
สมมต ฐานการว จัย 

งบการ งินของกองทุนกลุ มออมทรัพย์     
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก มีคุณภาพตามหลักการจัดท างบการงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1    
 
ประยชน์ที่จะเด้รับ 

1. ท า฿หຌทราบหลักการ฿นการจัดท างบการงิน   
ของกองทุ นกลุ มออมทรั พย์ พืไ อการผลิ ต หมู ทีไ  3              
ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก  

2. พืไอทราบขຌอดน ละขຌอทีไควรปรับปรุงของการ
จัดท าบัญชีละการจัดท างบการงินของกองทุน  
พืไอน าองค์ความรูຌสูชุมชน 

 ค าน ยามศัพท์ 
กองทุนหมูบຌาน  หมายถึง  กองทุนกลุมออมทรัพย์

พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก   

มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 หมายถึง  มาตรฐาน
การบัญชีฉบับทีไ 1 (ปรับปรุง 255 )็ รืไองการน าสนองบ
การงิน   

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุน
หมูบຌาน หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก  

สมาชิก หมายถึง  หมายถึง ประชาชนทีไป็นสมาชิก
ของกองทุนหมูบຌาน หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุลก  

การจัดท าบัญชี หมายถึง การจดบันทึกรายการ
กีไยวกับรายการทางการคຌาทุกรายการ การยกประภท
รายการคຌา การสรุปจัดท างบการงิน 

งบการงิน  หมายถึง  รายงานทางการงินทีไสดง
ฐานะทางการงิน ละผลการด านินงานของกองทุน    
฿นระยะวลา฿ดวลาหนึไง ณ วันสิๅนงวดบัญชี อาจจะป็น
ระยะวลา 3 ดือน 6 ดือน หรือ 1 ปี 
 
ว ธีการด าน นการว จัย 

ประชากร คือ คณะกรรมการกองทุนออมทรัพย์
พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัด
พิษณุลก จ านวนทัๅงสิๅน 15 ราย (รายงานการประชุม
คณะกรรมการละสมาชิกกองทุน  หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง 
อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก) 

กลุมตัวอยาง คือ คณะกรรมการกองทุนออม
ทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุลก จ านวนทัๅงสิๅน 5 ราย 
 
ครื่องมือการท าว จัย 

บบสัมภาษณ์ (interview) บบมีครงสรຌาง 
สัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนหมูบຌาน ละผูຌมี
หนຌาทีไจัดท าบัญชีของกองทุน จ านวน 5 คน สรຌาง
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ครืไองมือป็นบบสัมภาษณ์บบมีครงสรຌาง       
฿หຌผูຌชีไยวชาญจ านวน 3 ทานตรวจสอบหาดัชนีความ
สอดคลຌอง (IOC) ของบบสัมภาษณ์ เดຌคาความสอดคลຌอง
ทากับ 0.ๆ็ – 1.00 น าเปสัมภาษณ์กลุมป้าหมาย          
กใบขຌอมูลตามทีไตຌองการ 2 ดຌาน คือ ดຌานรูปบบของ  
งบการงินละคุณภาพของงบการงิน 
 
ว ธีการว คราะห์ข้อมูล 

ผลจากการสัมภาษณ์฿ชຌวิธีการวิคราะห์
นืๅอหา ขียนบบชิงพรรณนาวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

ผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ประกอบดຌวย ประธานกลุมออม
ทรัพย์พืไอการผลิต รองประธานกลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต ลขานุการ หรัญญิกละปฏิคมของกองทุน 
ท าหนຌาทีไ ประธานกลุม ท าหนังสือสัญญางินกูຌ กใบงิน
ออมทรัพย์ มีสวนกีไยวขຌองตอการจัดท าบัญชีละงบ
การงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต฿นดຌาน
ตรวจสอบลายชืไอสมาชิกตรวจสอบพืไอความรียบรຌอย
ละถูกตຌอง ดูลรืไองบัญชีออมทรัพย์ ตรวจสอบท า

บัญชีกใบงินกูຌยืมของกลุม ละท าการตรวจสอบ 
ความรียบรຌอยอกสาร ความคิดหในตอการจัดท า
บัญชีละงบการงินของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต คณะกรรมการทัๅงหมดหในวาเดຌมีการจัดการ
คลอบคลุมลຌว การจัดท าบัญชีถูกตຌอง การจัดท าบัญชี
ป็นการจัดท าพืไอป็นขຌอมูลละป็นหลักฐาน 
การออมงิน การจัดท าบัญชีของกลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต ประกอบดຌวย สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ สมุด
บันทึกการกูຌงินกลุมออมทรัพย์ บัญชีคุมงินสัจจะ
บัญชีคุมงินงินกูຌกลุมออมทรัพย์ บัญชีคุมงินสด 
งินฝากธนาคาร สมุดสะสมทรัพย์สมุดบันทึกการกูຌ
งินออมทรัพย์ งบการงินของกองทุนกลุมออม
ทรัพย์ พืไอการผลิตประกอบดຌวย บัญชีคุมงิน
ธนาคารละงินสัจจะสะสม บัญชีคุมงินสด – งิน
ฝากธนาคาร บัญชีคุมการออมของสมาชิก บัญชีคุม
การกูຌยืม งินฝากธนาคารละงินสัจจะสะสม  

 มืไอปรียบทียบการจัดท างบการงินของ
กองทุนกับมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 รืไองการ
น าสนองบการงินเดຌผลดังนีๅ 

 

ตารางท่ีิ1ิิปรียบทียบคุณภาพการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1  กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ  3  ต าบลวังทอง  อ าภอวังทอง  จังหวัดพิษณุลก 

รายการ ข้อสังกตที่ค้นพบ ข้อสร ป 
รูปบบ฿นการจัดท า 
งบการงิน 

ดยหลักการ การจัดท างบการงินตຌองประกอบเป
ดຌวย งบก าเรขาดทุน หรืองบรายรับ-รายจาย ละ
งบสดงฐานะทางการงิน อาจจัดท า฿นรูปบบ
บัญชีหรือบบรายงานกใเดຌ จากการสัมภาษณ์ละ
สังกต พบวา กองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต  
หมูทีไ ใ อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก เมมีงบ
การงินดังกลาว  มีพียงสมุดบัญชีคุมคุมงินสด-
งินฝากธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุดสัจจะ-
สะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌ
งินรายบุคคล ทานัๅน 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมี 
งบสดงฐานะทางการงิน 
2. มีสมุดบัญชีคุมงินสด-งินฝาก 
ธนาคาร  สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุด 
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ 
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล 
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ตารางท่ีิ1ิิปรียบทียบคุณภาพการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1  กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ  3  ต าบลวังทอง  อ าภอวังทอง  จังหวัดพิษณุลก(ตอ) 

รายการ ข้อสังกตที่ค้นพบ ข้อสร ป 
รูปบบ฿นการจัดท า 
งบการงิน 

ดยหลักการ การจัดท างบการงินตຌองประกอบ
เปดຌวย งบก าเรขาดทุน หรืองบรายรับ-รายจาย 
ละงบสดงฐานะทางการงิน อาจจัดท า฿น 
รูปบบบัญชีหรือบบรายงานกใเดຌ จากการ 
สัมภาษณ์ละสังกต พบวา กองทุนกลุมออม 
ทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ ใ อ าภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุลก เมมีงบการงินดังกลาว 
มีพียงสมุดบัญชีคุมคุมงินสด-งินฝาก 
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน สมุดสัจจะ-สะสม
ทรัพย์ป็นรายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงิน 
รายบุคคล ทานัๅน 

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

การจัดรียงรายการ 
สินทรัพย์ 

ดยหลักการการจัดท างบการงิน การรียงล าดับ
รายการสินทรัพย์  ตຌองรียงล าดับจากสินทรัพย์
ทีไมีสภาพคลองสูงลงเปหาสินทรัพย์ทีไมีสภาพ
คลองตไ ารองลงมาตามล าดับ  จากการสัมภาษณ์
ละสังกต พบวา  เมมีงบสดงฐานะทาง 
การงิน ละเมมีทะบียนคุมสินทรัพย์  
มีสินทรัพย์บางรายการ ชน ลูกหนีๅ งินกูຌยืม
กองทุนจะมีการบันทึกลง฿นสมุดบันทึกการกูຌงิน
รายบุคคล มีหลักฐานป็นสมุดงินฝากธนาคารทีไ
ออกดยธนาคารป็นการยืนยันการฝาก-ถอนงิน
ธนาคารของกองทุน สินทรัพย์อืไนโ ชน สมุด
งินฝากของสมาชิกทีไถือป็นวัสดุ ละวัสดุอืไน โ 
ทีไ฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน  เมมีทะบียนคุม   

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน 
2. มีทะบียนคุมสินทรัพย์บางรายการ 
ชน ลูกหนีๅ  งินกูຌยืมกองทุนจะมีการ
บั นทึ ก ล ง ฿นสมุ ด บั นทึ กก า รกูຌ  งิ น
รายบุคคล 
 

การจัดรียงรายการหนีๅสิน ดยหลักการการจัดท างบการงิน การรียงล าดับ
รายการจากหนีๅสินจะรียงล าดับจากรายการ
หนีๅสินทีไมภีาระผูกพัน฿นการจายช าระหนีๅภาย฿น
รอบระยะวลาบัญชี หรือป็นหนีๅสินทีไตຌองหมุน
฿ชຌหนีๅระยะวลาสัๅน ลงเปหาหนีๅสินทีไมีภาระ
ผูกพัน฿นระยะวลายาวนานกินรอบระยะวลา
บัญชี ตามล าดับ  จากการสัมภาษณ์ละสังกต 
พบวา เมมีการจัดท างบสดงฐานะทางการงิน 
มีรายการหนีๅสินบางรายการ เดຌก งินฝาก
สัจจะของสมาชิก จะมีการบันทึกลง฿นสมุด
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล   
 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน 
2. มีรายการหนีๅสิบางรายการ เดຌก งิน 
ฝากสัจจะของสมาชิก จะมีการบันทึกลง
฿นสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล 
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ตารางท่ีิ1ิิปรียบทียบคุณภาพการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1  กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ  3  ต าบลวังทอง  อ าภอวังทอง  จังหวัดพิษณุลก(ตอ) 

รายการ ข้อสังกตที่ค้นพบ ข้อสร ป 
การจัดรียงสวนของผูຌถือ
หุຌน 

ดยหลักการ  การจัดท างบการงิน รายการสวน
ของผูຌถือหุຌนตຌองประกอบเปดຌวย สวนของผูຌถือ
หุຌน สวนกิน(ตไ า)กวาทุน ก าเรสะสม มีการ
จัดรยีงรายการตามล าดบั จากการสัมภาษณ์
ละสังกต พบวา เมมีการจดัท างบสดงฐานะ
ทางการงิน มีพียงการบันทึกรายชืไอ จ านวนหุຌน 
ละงินคาหุຌนทีไสมาชิกจายช าระลຌว  ลง฿นสมุด
ทะบียนผูຌถือหุຌน 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน 
2. มีการบันทึกรายชืไอ จ านวนหุຌน ละ
งินคาหุຌนทีไสมาชิกจายช าระลຌว  ลง฿น
สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน 

รูปบบงบก าเรขาดทุน ดยหลักการ  งบก าเรขาดทุนตຌองประกอบเป
ดຌวย รายการรายเดຌ ตຌนทุน ละคา฿ชຌจาย  จาก
การสัมภาษณ์ละสังกต พบวา เมมีงบก าเร
ขาดทุน มีตการสดงบัญชีรับงนิสด – จายงิน
สด ลง฿นสมุดบญัชีคุมงินสด-งินฝากธนาคาร 
ซึไงกองทุนเมเดຌด านินการผลติพืไอจ าหนายหา
รายเดຌขຌากองทุน ตด านินการ฿หຌสมาชิกฝาก
สัจจะสะสมทรัพย์ ละ฿หຌสมาชิกกูຌยืม
งินกองทุน ป็นหลัก 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบ
สดงฐานะทางการงิน 
2. มีการสดงบญัชีรับงินสด – จายงิน
สด ลง฿นสมุดบญัชีคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร   

การจดบันทึกรายการ ดยหลักการ  การจดบันทึกบัญชตีຌอง฿ชຌหลักการ
บัญชีคู  จากการสมัภาษณ์ละสังกต พบวา มี
การจดบันทึกสดงรายการบัญชีดຌวยลายมือ เม
ป็นเปตามหลักการบญัชีคู ตมีสมุดบัญชีคุมคุม
งินสด-งินฝากธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน 
สมุดสัจจะ-สะสมทรัพย์ป็นรายบคุคล ละสมดุ
บันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุมออมทรัพย์
พืไอการผลิตเดຌลือกมา฿ชຌบางสวน 

1. มีสมุดบญัชีคุมคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบยีนผูຌถือหุຌน สมดุ
สัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบคุคล ดยกลุม
ออมทรัพย์พืไอการผลิตเดຌลือกมา฿ชຌ
บางสวน 

การสรุปผลรายการ ดยหลักการ  การจัดท างบการงินตຌองประกอบ
เปดຌวย งบก าเรขาดทุน หรืองบรายรับ-รายจาย 
ละงบสดงฐานะทางการงิน  จากการ
สัมภาษณ์ละสังกต พบวา กลุมออมทรัพย์พืไอ
การผลิต เมมีงบก าเรขาดทุน มีพียงสมุดบญัชี
คุมงินสด-งินฝากธนาคาร สรุปการรับงิน-การ
จายงินละเมมีงบสดงฐานะทางการงิน   

1. มีการสรุปการรับงิน-การจายงิน เม
มงีบสดงฐานะทางการงิน 
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ตารางที่ิ2 ปรียบทียบคุณภาพการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

รายการ ข้อสังกตที่ค้นพบ ข้อสร ป 
งบการงินมีความขຌา฿จ
งาย 

ดยหลักการ  งบการงินทีไขຌาหลกัการความ
ขຌา฿จเดຌ  ขຌอมูล฿นงบการงินจะป็น
ประยชน์ตอผูຌ฿ชຌงบการงินพืไอการตัดสิน฿จ
ชิงศรษฐกิจ ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถท าความ
ขຌา฿จ฿นขຌอมูลทีไสดงเวຌเดຌ จากการสัมภาษณ์
ละสังกต พบวา จากหลักฐานทีไพบ เดຌก 
สมุดบญัชีคุมคุมงินสด-งินฝากธนาคาร สมุด
ทะบียนผูຌถือหุຌน สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็น
รายบุคคล ละสมดุบันทึกการกูຌงนิ
รายบุคคล ป็นบบฟอร์มทีไหนวยงาน
ธนาคารออมสินป็นผูຌออกบบ มคีวามขຌา฿จ
งายพราะการบันทึกบัญชีถูกตຌอง ตอกสาร
สมุดบญัชีเมครบตามหลักการบญัชีทีไรับรอง
ดยทัไวเป 

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

ขຌอมูลทีไหใน฿นงบการงิน
มีนัยส าคญัทีไจะ฿ชຌ฿นการ
ตัดสิน฿จ 

ดยหลักการ ขຌอมูลงบการงินตຌองมีนัยส าคัญ 
คือ ขຌอมูลตຌองมีประยชน์ละตຌองกีไยวขຌอง
กับการตัดสิน฿จของผูຌ฿ชຌงบการงิน จากการ 
สัมภาษณ์ละการสังกต พบวา จากหลักฐาน
ทีไพบ เดຌก สมุดบัญชีคุมคุมงินสด-งินฝาก
ธนาคาร สมุดทะบียนผูຌถือหุຌน 
สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็นรายบุคคล ละ
สมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ผูຌ฿ชຌ 
งบการงินสามารถ฿ชຌประยชน์จากอกสาร
การบัญชีดั งกล าวเดຌ ฉพาะรืไ อง  เดຌก 
จ านวนงินสดละงินฝากคงหลือทีไจะ฿หຌ
สมาชิกกูຌยืมเดຌ จ านวนหุຌนของกองทุน จ านวน
งินกูຌยืมของสมาชิก การจายช าระหนีๅของ
สมาชิกพืไอ฿ชຌพิจารณาการ฿หຌกูຌยืม฿นครัๅง
ตอเป ซึไงป็นเปตามทีไคณะกรรมการกองทุน
ละสมาชิกตຌองการทราบขຌอมูล พราะ
กองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิตยังมุงนຌน
การ฿หຌสมาชิกฝากงินฝากสัจจะละ฿หຌ
สมาชิกกูຌยืมงินของกองทุนป็นหลัก 
 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดง
ฐานะทางการงิน 
2. สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿น฿นปัจจุบัน 
ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ฿ชຌประยชน์จาก
อกสารการบัญชีดังกลาวเดຌฉพาะรืไอง เดຌก 
จ านวนงินสดละงินฝากคงหลือทีไจะ฿หຌ
สมาชิกกูຌยืมเดຌ จ านวนหุຌนของกองทุน จ านวน
งินกูຌยืมของสมาชิก การจายช าระหนีๅของ
สมาชิกพืไอ฿ชຌพิจารณาการ฿หຌกูຌยืม฿นครัๅง
ตอเป ซึไงป็นเปตามทีไคณะกรรมการกองทุน
ละสมาชิกตຌองการทราบขຌอมูล 
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ตารางท่ีิ2 ปรียบทียบคุณภาพการจัดท างบการงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงิน
ของกองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง จังหวัดพิษณุลก(ตอ) 

 
 

งบการงินมีความ 
นาชืไอถือ 

ดยหลักการ  ความนาชืไอถือ คือ การสดง
รายการละหตุการณ์ทางบัญชี ตຌองป็นเป
ตามมาตรฐานการบัญชีทีไ กีไยวขຌอง การ
สนอขຌอมูลดยปราศจากความล าอียง เม
สดงสินทรัพย์หรือรายเดຌ฿หຌตไ ากวาความ
ป็นจริง หรือสดงหนีๅสินหรือคา฿ชຌจาย฿หຌสูง
กวาความป็นจริงดยจตนา งบการงินทีไ
ชืไอถือเดຌตຌองครบถຌวนภาย฿ตຌขຌอจ ากัดความ
มีนัยส าคัญละตຌนทุน฿นการจัดท าตຌอง 
สดงขຌอมูลทีไมีลักษณะชิงคุณภาพ ละ 
จัดท าขึๅนตามมาตรฐานการบัญชี จากการ 
สัมภาษณ์ละสังกต พบวา การสดง 
รายการละหตุการณ์ทางบัญชี บางสวนเม 
ป็นเปตามมาตรฐานการบัญชีทีไกีไยวขຌอง 
มีรายการบัญชีทีไเมครบถຌวน มีอกสาร 
ทางการบัญชีเมครบถຌวน ท า฿หຌความ 
นาชืไอถือ฿นการจัดท าบัญชีมีเมมากพอตาม
หลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงินเมมีงบสดง
ฐานะทางการงิน 
2. การสดงรายการละหตุการณ์ทางบัญชี 
บางสวนเมป็นเปตามมาตรฐานการบัญชีทีไ
กีไ ยวขຌ อง  มี รายการบัญชีทีไ เม ครบถຌวน        
มีอกสารทางการบัญชีเมครบถຌวน ท า฿หຌ
ความนาชืไอถือ฿นการจัดท าบัญชี มีเมมากพอ
ตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป 

การปรยีบทียบกันเดຌ ดยหลักการ การปรียบทียบกันเดຌของงบ
การงินจะมี 2 ลักษณะ คือ ปรียบทียบงบ
การงินของกิจการดียวกัน฿นตางงวดกัน 
 กับปรียบทียบงบการงินของตางกิจการ 
฿นงวดดียวกัน วัตถุประสงค์ของการ 
ปรียบทียบกใพืไอประมินฐานะการงิน ผล 
การด านินงาน การปลีไยนปลงฐานะ 
การงิน ละสามารถคาดคะนนวนຌมของ 
ฐานะการงิน ละผลการด านินงานของ
กิจการ฿นอนาคต จากการสัมภาษณ์ละ
สังกต พบวามีพียงสมุดบัญชี 
คุมงินสด-งินฝากธนาคาร ละเมมี 
งบสดงฐานะทางการงิน  ดังนัๅนการจัดท า
บัญชีของกลุมออมทรัพย์ จึงเมขຌา 
หลักกณฑ์การจัดท างบการงินอยางมี 
คุณภาพ 

1. มีสรุปการรับงิน-การจายงิน เมมีงบสดง
ฐานะทางการงิน การท าสรุปการรับงิน -
จายงิน เมมีการปรียบทียบงบรายรับ -
รายจายของปีทีไผ านมา ผูຌ ฿ชຌขຌอมูลจึงเม
สามารถปรียบทียบเดຌ   
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อภ ปรายผล 
รูปบบงบการงินของกองทุนกลุมออม

ทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง อ าภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุลกมีรายงานสรุปการรับงิน -การ
จายงินเมมีงบสดงฐานะทางการงินการบันทึก
บัญชีมี สมุดบัญชีคุม งินสด -งินฝากธนาคาร     
สมุดทะบียนผูຌถือหุຌนสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ป็น
รายบุคคล ละสมุดบันทึกการกูຌงินรายบุคคล ดยกลุม
ออมทรัพย์ พืไอการผลิตเดຌ ลือกมา฿ชຌบางสวน    
นืไองดຌวยป็นบบฟอร์มทีไหนวยงานธนาคารออม
สินป็นผูຌออกบบ (ส านักงานกองทุนหมูบຌานละชุมชน
มืองหงชาติุ 2551) นืไองจากกรรมการของกองทุนยัง
ขาดความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักการจัดท าบัญชีละ
งบการงินทีไถูกตຌอง สอดคลຌองกับทรายทอง ลิศปียงุ
(2555) ทีไเดຌศึกษารืไองความสามารถของสมาชิก฿น
การจัดท าบัญชีกองทุนหมูบຌาน พืๅนทีไอ าภอกาะคา 
จังหวัดล าปาง พบวาผูຌจัดท าบัญชี กองทุนหมูบຌานสวน
฿หญมีความตຌองการ฿หຌหนวยงานรัฐบาลหรืออกชน 
ชวยหลือ฿นดຌานการสงสริมละสนับสนุนผูຌทีไจัดท า
บัญชีกองทุนหมูบຌานละดຌานการบริหารการจัดการ
อยางตอนืไองมุงนຌนการอบรมป็นศูนย์กลางหงการ
รียนรูຌละมีการอบรมทีไหลากหลาย 

จากการปรียบทียบการจัดท างบการงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 กับงบการงินของ
กองทุนกลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต หมูทีไ 3 ต าบลวังทอง 
อ าภอวังทอง 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 จ านวนหุຌน ละ
งินคาหุຌนทีไสมาชิกจายช าระลຌว ลง฿นสมุดทะบียนผูຌถือ
หุຌน รายการบัญชีทีไปรากฏ฿นการจัดท าบัญชีของ
กองทุนมี 2 หมวด คือ หมวดทีไ 4 รายเดຌ เดຌก รายรับ
งินฝากสัจจะละหมวดทีไ 5 เดຌก รายจายซึไงถูกบันทึก
฿นสมุดบัญชีคุมงินสด – งินฝากธนาคาร ซึไงป็น
รูปบบทีไขຌา฿จงายละปฎิบัติงานเดຌงาย฿นกลุม
ของคณะกรรมการ สอดคลຌองกับงานวิจัยของธิดา
พร อินชุน (2554) ทีไเดຌศึกษาปัญหาดຌานการจัดท า
บัญชีละการควบคุมภาย฿นของกองทุนหมูบຌาน
ละชุมชนมือง฿นอ าภอจอมทอง จังหวัดชียง฿หม 
พบวา ความสามารถ฿นการจัดท าบัญชีของคณะกรรมการ
มีระดับ ความสามารถ฿นการจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจาย การตรวจสอบยอดงินฝากธนาคารกับสมุดงิน
ฝากธนาคาร ละสามารถจัดท าทะบียนคุมลูกหนีๅ/
จຌาหนีๅงินกูຌยืม ฿นระดับปานกลาง ดຌานความขຌา฿จ
฿นการจัดท าบัญชี มีความขຌา฿จ฿นการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจายกองทุน ทะบียนคุมลูกหนีๅ/งินฝาก
สัจจะ/คาหุຌนรายตัว ละ ทะบียนคุมค าขอกูຌ อยู฿น
ระดับมาก 

คุณภาพของงบการงิน ฿นดຌานความขຌา฿จงาย 
พบวา สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿นปัจจุบันการบันทึก
บัญชีถูกตຌอง มีความขຌา฿จงาย ตอกสารสมุดบัญชี
เมครบตามหลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป฿นดຌาน
ขຌอมูลทีไหใน฿นงบการงินมีนัยส าคัญทีไจะ฿ชຌ฿นการ
ตัดสิน฿จ พบวา สมุดบัญชีทีไกองทุน฿ชຌงาน฿นปัจจุบัน 
ผูຌ฿ชຌงบการงินสามารถ฿ชຌประยชน์จากอกสารการ
บัญชีดังกลาวเดຌฉพาะรืไอง เดຌก จ านวนงินสด
ละ  งิ นฝากคง หลื อทีไ จ ะ ฿หຌ สมาชิ กกูຌ ยื ม เดຌ     
จ านวนหุຌนของกองทุน จ านวนงินกูຌยืมของสมาชิก 
การจายช าระหนีๅของสมาชิกพืไอ฿ชຌพิจารณาการ฿หຌ
กูຌยืม฿นครัๅงตอเป ซึไงป็นเปตามทีไคณะกรรมการ
กองทุนละสมาชิกตຌองการทราบขຌอมูล฿นดຌานงบ
การงินมีความนาชืไอถือ พบวา การสดงรายการ
ละหตุการณ์ทางบัญชี บางสวนเมป็นเปตาม
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มาตรฐานการบัญชีทีไกีไยวขຌอง มีรายการบัญชีทีไเม
ครบถຌวน มีอกสารทางการบัญชีเมครบถຌวน ท า฿หຌ
ความนาชืไอถือ฿นการจัดท าบัญชี มีเมมากพอตาม
หลักการบัญชีทีไรับรองดยทัไวเป ละ฿นดຌานการ
ปรียบทียบกันเดຌ พบวา การท าสรุปการรับงิน-
จายงิน เมมีการปรียบทียบงบรายรับ-รายจาย
ของปีทีไผานมา ผูຌ฿ชຌขຌอมูลจึงเมสามารถปรียบทียบ
เดຌ สดง฿หຌหในวางบการงินของกองทุนเมขຌา
หลักกณฑ์การจัดท างบการงินอยางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 รืไองการน าสนองบการงิน 
(มาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 สภาวิชาชีพบัญชี) นืไอง
ดຌวยความรูຌ ความสามารถ ความชีไยวชาญ฿นการท า
บัญชียังเมมากพอ ประกอบกับการจัดท าบัญชียัง
ลือก฿ชຌอกสารพียงบางสวนทีไจะ฿ชຌประยชน์
ทานัๅน เมเดຌค านึงถึงหลักการน าสนองบการงิน 
ซึไงสอดคลຌองกับณัฐวุฒิ ตຌนติศรษฐ์ (255่) ทีไเดຌ
ศึกษารืไอง ปัจจัยทีไสงผลตอคุณภาพของงบการงิน
ละประสิทธิผล฿นการตัดสิน฿จของบริษัททีไจด
ทะบียน฿นตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย พบวา 
ความป็นมืออาชีพของนักบัญชีมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพงบการงินถึงมຌงบการงินจะเมสอดคลຌอง
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับทีไ 1 รืไองการน าสนองบ
การงิน ตคณะกรรมการมีความพึงพอ฿จ฿นการ
จัดท าบัญชีทีไท าขึๅน พราะการจัดท าบัญชีละงบ
การ งินทีไมีอยู ฿นปัจจุบันสามารถตอบสนอง 
ความตຌองการขຌอมูลของกรรมการทีไจะตอบค าถาม
สมาชิกของกลุมเดຌ นืไองจากงินทีไหมุนวียน฿น
กองทุนนัๅนป็นงินทีไเดຌจากการลงทุน฿นหุຌนของสมา
ขิกละการกใบดอกบีๅยงินกูຌ จึงท า฿หຌกรรมการ
กองทุนเมหในความจ าป็น฿นการจัดท างบการงิน 
ละกองทุนเมมีนยบายพืไอขอกูຌยืมงินจากหลง
งินทุนอืไน ซึไงคณะกรรมการกใพึงพอ฿จกับบัญชีทีไ
จัดท านืไองจาก฿ชຌความซืไอสัตย์฿นการจัดการ
กองทุน ซึไงมีขຌอตกลงรวมกัน฿นการบริหารจัดการ
งินทุนของตนองละจัดสรรผลประยชน์พราะป็น

กองทุนทีไประชาชน฿นชุมชนขຌามาบริหารงานอง
ละมีขຌอมูลครบทุกอยางทีไตຌองการ ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดของประสิทธิ์ สุวรรณประสม (255ไ) ทีไกลาววา 
กลุมออมทรัพย์พืไอการผลิต฿ชຌงินป็นครืไองมือ
฿นการพัฒนาคน ท า฿หຌคนมีการชวยหลือกืๅอกูล 
อืๅออาทรบงปันซึไงกันละกันกิดกระบวนการ
รียนรูຌการท างานรวมกัน  ตามวิถีทางประชาธิปเตย
มีการยอมรับฟังความคิดหในของสียงสวน฿หญ  
คารพ฿นกฎ กติกา ทีไมาจากขຌอตกลงรวมกันกิด
การรียนรูຌการบริหารจัดการงินทุนของตนองพืไอ
จัดสรรผลประยชน์  ละจัดป็นสวัสดิการ฿หຌกับ
สมาชิกท า฿หຌชุมชนมีหลงทุน฿นการประกอบอาชีพ
ป็นของตนองลดการพึไงพิงหลงทุนจากภายนอก
ชุมชนละทีไส าคัญทีไสุดคือป็นการฝຄกคน฿หຌมีความ
อดทนมีสัจจะ    
 
ข้อสนอนะ 

1. หนวยงานทีไกีไยวขຌองควร฿หຌความส าคัญ
กับการจัดท าบัญชีละงบการงินของกองทุน
หมูบຌานละชุมชนมือง ซึไงมีผลการด านินงานดย
กลุมประชาชน฿นชุมชน ถึงมຌกรรมการกองทุนจะมี
ความพึงพอ฿จตอการท าบัญชีละงบการงิน 
ทีไท าอยู ตมืไอศึกษาปรียบทียบตามหลักการ
บัญชีลຌวพบวายั งมีหลายสวนทีไยั งเมถูกตຌอง       
จะป็นจุดออนของกองทุน฿นการกิดการผิดพลาด 
การทุจริตเดຌ การสงสริมความรูຌดຌานการจัดท าบัญชี
฿หຌกับคณะกรรมการละสมาชิกของกองทุน 
จึงมีความส าคัญอยางมากตอความมัไนคง ยัไงยืนของ
กองทุน 

 2. การวิจัย฿นครัๅงตอเปควรขຌาเปศึกษา
การบริหารจัดการทางดຌานการควบคุมภาย฿นของ
กองทุนละศึกษาความพึงพอ฿จของสมาชิกทีไมีตอ
การปฏิบัติงาน฿นการควบคุมภาย฿นของคณะกรรมการ
กองทุน พืไอน าผลเปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานละลด
ความสีไยงทีไอาจกิดขึๅน฿นการจัดการบริหารกองทุน 
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นวัตกรรมสังคมอันนื่องมาจากพระราชด าร ฿นขตพืๅนที่ล ่มนๅ าปากพนัง 
ิจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Social Innovation Under the Royal Initiation in Pakpanang Basinุิ
Nakhonsithammarat 

 
บรรลงิิิิอ นทร์จันทร์1

 

                                                   
บทคัดย่อ 

การวิจัยรืไองนวัตกรรมสังคมอันนืไองมาจากพระราชด าริ฿นขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีวัตถุประสงค์ พืไอศึกษากระบวนการละพลวัตนวัตกรรมสังคมทีไริริไมดยชุมชนทຌองถิไน  พืไอศึกษางืไอนเข  
การบูรณาการละการสรຌางนวัตกรรมสังคมอยางมีระบบ ละพืไอศึกษากรอบนวคิดทีไ ฿ชຌท าความขຌา฿จของ
นวัตกรรมสังคม ฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภาพ ซึไงผูຌวิจัยลือกกรณีศึกษาครงการของทຌองถิไนทีไริริไมดยชุมชน 
฿นขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป็นขตพืๅนทีไอยู฿นครงการพัฒนาพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนังอัน
นืไองมาจากพระราชด าริ จ านวน ใ ครงการ เดຌก ครงการนวัตกรรมการผลิตนๅ าตาลจาก จากตຌนจาก ชุมชนบຌาน
ขนาบนาก ครงการนวัตกรรมการท าขนมลา ชุมชนบຌานหอยราก ละครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก
ตຌนกระจูด ชุมชนบຌานครใง ครงการหลานีๅป็นครงการทีไมีความป็นนวัตกรรมสังคมพราะมีคุณคาชิงสังคม  
ป็นสิไง฿หมละกิดขึๅนจากรงจูง฿จชิงสังคมขຌอมูล฿นการศึกษาเดຌจาก฿นพืๅนทีไทีไ฿ชຌป็นกรณีศึกษาดยการสัมภาษณ์ 
ชิงลึก การสนทนากับผูຌประกอบอาชีพ การสังกตปรากฏการณ์฿นพืๅนทีไ ละอกสารทีไกีไยวขຌองของหนวยงาน 
฿นพืๅนทีไนัๅนโ น ามาวิคราะห์ขียนรายงานการวิจัยชิงพรรณนา ชิงอธิบายปรากฏการณ์ของกรณีศึกษา สรุปเดຌวา 
กระบวนการนวัตกรรมสังคมพบ฿นทุกกรณีศึกษา เดຌก (1) การตระหนักถึงปัญหาคาครองชีพ฿นครัวรือน  
(2) การน าภูมิปัญญาทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌ (ใ) การจัดตัๅงกลุมอาชีพละการลงมือปฏิบัติ (ไ) การปฏิบัติป็นวิถีชีวิต
ของคน฿นชุมชน (5) การผยพรผลส ารใจสูสังคมอืไนละการประมินผลผลการวิคราะห์ พลวัตนวัตกรรมสังคมมี  
ๆ รูปบบ เดຌก (1) ความคิดดีโ (2) การน าภูมิปัญญาทຌองถิไนมาประยุกต์฿ชຌ (ใ) การรวมกลุมอาชีพ (ไ) นวัตกรรม
สังคมบบเมตใมรูปบบละตใมรูปบบ (5) คน฿นชุมชนปฏิบัติป็นวิถีชีวิตประจ าวัน ละ (ๆ) นวัตกรรมสังคม 
ทีไพรกระจายออกเป อาศัยขຌอมูลจากการวิคราะห์นวัตกรรมสังคม ผูຌวิจัยเดຌ กรอบนวัตกรรมสังคม  
ซึไงประกอบดຌวย กระบวนการนวัตกรรมสังคม  พลวัตนวัตกรรมสังคม ละงืไอนเข฿นการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
พืไอป็นนวทางการท าความขຌา฿จนวัตกรรมสังคมอยางป็นระบบ ขຌอสนอนะ฿หຌปຂดพืๅนทีไละอกาสทางสังคม 
฿นชุมชน฿หຌกวຌาง การท า฿หຌกระบวนการนวัตกรรมสังคมป็นกระบวนการรียนรูຌ฿นชุมชน ฿หຌชุมชนป็นศูนย์กลาง 
฿นกระบวนการนวัตกรรมสังคม ละ฿หຌนวัตกรรมสังคมป็นวัฒนธรรมของสังคม 
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรมสังคมุ  ขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนัง 
 

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
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยวสทริ์น 
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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. 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญห งราชอาณาจักร เทย 

พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติ 15 หมวด หมวด 5 
ป็นรืไองกีไยวกับนวนยบายพืๅนฐานหงรัฐ 
ละ฿นสวนทีไ10 ของหมวดนีๅ กลาวถึงนวนยบาย
ดຌานการมีสวนรวมของประชาชน ละ มาตรา ่็ 
กลาววา รัฐตຌองด านินการตามนวนยบายดຌาน
การมีสวนรวมของประชาชน คือสงสริมละ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ฿นการ
ก าหนดนยบาย การวางผน การตัดสิน฿จ การจัดท า
บริการสาธารณะ การตรวจสอบการ฿ชຌอ านาจรัฐ
ทุกระดับ สนับสนุนการด านินการของกลุมประชาชน

ทีไรวมตัวกัน฿นลักษณะครือขายทุกรูปบบ฿หຌ
สามารถสดงความคิดหในละสนอความ
ตຌองการของชุมชน฿นพืๅนทีไการ฿หຌการศึกษาก
ประชาชนกีไยวกับการพัฒนาการมืองละการ
ปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงป็นประมุข  (รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
พุทธศักราช2550,2550 : 47) ละนอกจากนัๅน
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 
฿นสวนทีไ  ้ รืไองนวนยบายดຌานวิทยาศาสตร์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา ละพลังงาน มาตรา ่ๆ (2) 
สงสริมการประดิษฐ์หรือการคຌนคิดพืไอ฿หຌกิด
ความรูຌ฿หม รักษาละพัฒนาภูมิปัญญาทຌองถิไนละ
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ภูมิปัญญาเทย รวมทัๅง฿หຌความคุຌมครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา (รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
พุทธศักราช 2550,2550 : 46) การมีสวนรวมของ
ประชาชน หมายถึงการปຂดอกาส฿หຌประชาชน
ทุกภาคสวนรวมมือกัน฿นการตัดสิน฿จกຌเข
ปัญหาตางโดຌวยตนอง รวมคิด รวมการด านินการ 
พืไอวัตถุประสงค์ผูຌ ขຌ าร วมทุกคนจะเดຌรับ
ประยชน์สมอหนຌากัน สอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ11 พ.ศ.
2555-255้  

ปัจจุบันนีๅมนุษย์ราก าลังผชิญปัญหา
สลับซับซຌอนตางโรอบดຌาน ทัๅงปัญหาดຌานสังคม 
ปัญหาดຌานศรษฐกิจ ปัญหาดຌานสุขภาพ ละปัญหา
ดຌานสิไงวดลຌอม ป็นตຌน เมมีองค์กร฿ด หรือสังคม฿ด  
มีขีดความสามารถทีไจะกຌปัญหาสังคมเดຌดยล าพัง 
การกຌปัญหาทีไซับซຌอนหลานีๅตຌองอาศัยความ
รวมมือองค์ประกอบทางสังคมทีไจะตຌองรวมมือ
กันคิดหาวิธีการ฿หมโ ละจะตຌองมีความมุงมัไน
น าความคิดหลานัๅนมาปฏิบัติ฿ชຌกຌปัญหา฿หຌกับ
สังคมทีไมีความสลับซับซຌอนนัๅน อยูทีไการสรຌาง
นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ฿หຌกิดขึๅนอยาง
พียงพอ (ประวศ  วะสี, 25ไ5 : 2-3) 

อดีต พืๅนทีไ ลุ มนๅ าปากพนั ง ป็นหล ง 
ปลูกขຌาวทีไส าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เดຌก บริวณอ าภอปากพนังละอ าภอหัวเทร ดังทีไ
ปรากฏ฿น฿บบอกของพระยาสุขุมนัยวินิต ขຌาหลวง
ทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช มืไอ พ.ศ.2ไไ1 
ความตอนหนึไงวา ขຌาวปลือกขຌาวสาร฿นขวงอ าภอ
ขาพังเกร(อ าภอหัวเทรปัจจุบัน) ละบีๅยชัด
(ชืไอดิมของอ าภอปากพนัง) มีมาก ซึไงราษฎรพามา
จ าหนายทีไปากนๅ าพนังลงรือเปมืองสิงคปร์ 
มืองขกบຌาง กรุ งทพฯบຌาง ดั งมีจ านวนดั งนีๅ 
ขຌาวปลือก 1,้็0 กวียน งินทุน ่่,ๆ50 บาท 
ขຌาวสาร ๆ,20ๆ กวียน งินทุน ไ้ๆ,ไ่0 บาท 
รวมขຌาวปลือกขຌาวสารทีไ เดຌออกจากมือง

นครศรี ธรรมราช ่,1็ๆ กวี ยน รวมงิ นทุ น 
คຌาขຌาว 5่5,1ใ0 บาท (กรมศิลปากร, 2520 : 170-
171) จากขຌอความดังกลาวท า฿หຌทราบวาอ าภอปาก
พนังป็นหลงปลูกขຌาวทีไป็นอู่ข้าวิอู่นๅ า หงหนึไง
ของภาค฿ตຌทีไสามารถผลิตขຌาวสงออกเปขาย
ต างประทศจนมี ฐานะศรษฐกิ จทีไ รุ ง  รื อ ง            
ดังหลักฐาน รงสีเฟิจ านวนมาก฿นพืๅนทีไทีไยัง
หลืออยู฿หຌหในถึงปัจจุบันนีๅ  นอกจากนัๅนยังมี
ทารือส าภาจากมืองจีนละหัวมืองมาลายู
บรรทุกสินคຌาขຌามาคຌาขายตลอดปี 

ปั จจุ บั น  ขต พืๅ นทีไ ลุ มนๅ า ป ากพนั ง
ครอบคลุมพืๅนทีไ฿นขตอ าภอปากพนัง อ าภอชียร฿หญ 
อ าภอหัวเทร อ าภอชะอวด อ าภอลานสกา อ าภอ  
รอนพิบูลย์ อ าภอจุฬาภรณ์ อ าภอฉลิมพระกียรติ 
อ าภอพระพรหม อ าภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อ าภอระนด จังหวัดสงขลา อ าภอควนขนุนละ
อ าภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มี นืๅอทีไรวมกัน
ประมาณ 1.้ ลຌานเร (ส านักงานคณะกรรมการ
พิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจาก
พระราชด าริ,  25ไ่ : 15-18) พืๅนทีไสวน฿หญกวา       
5 สนเร฿ชຌท านาดยประชากรสวน฿หญมีอาชีพ
ท านา รองลงมามีอาชีพปลูกเมຌผล ยางพารา ท าประมง 
พาะลีๅยงกุຌง นอกจากนัๅนประกอบอาชีพอืไนละรวมถึง
อาชีพรับจຌางทัไวเป การตัๅงถิไนฐานของประชาชน฿น
พืๅนทีไนีๅตัๅงตอดีตทีไผานมามืไอลวงลยวลา     
มาจนถึ งปั จจุ บั นขตพืๅ นทีไ ลุ มนๅ าปากพนั ง
ทรัพยากรธรรมชาติตางโถูกท าลายลง ละถูกน ามา฿ชຌ
อยางฟุ่มฟือยเมถนอมรักษา ป็นหตุ฿หຌพืๅนทีไลุมนๅ า
ปากพนังปัจจุบันขาดความอุดมสมบูรณ์อยาง฿น
อดีตตัๅงตทศวรรษทีไ 2510 ป็นตຌนมา (กรมชล ประทาน
, 25ไ  ่: 1ไใ). สงผล฿หຌคุณภาพชีวิตความป็นอยูของ
ราษฎร฿นพืๅนทีไมีความยากล าบาก ฐานะทางศรษฐกิจ
ตกตไ า กระทัไงความทราบถึงพระนตรพระกรรณ 
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว พระองค์ทรงมีพระราช
ปณิธานอันนวน฿นอันทีไจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
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กพสกนิกร ดังกระสด ารัสทีไวา “ท กข์ของประชาชน
นัๅนรอเม่เด้ ดຌวยหตุนีๅพระองค์ทานเดຌก าหนด฿หຌ
ขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนังป็นขตพืๅนทีไพัฒนาตาม
ครงการพัฒนาอันนืไองมาจากพระราชด าร ิ  
พืไอมุงหวัง฿หຌราษฎร฿นขตพืๅนทีไนีๅเดຌมีคุณภาพ
ชีวิตความป็นอยูทีไดีขึๅนกวาดิม ตามสภาพการ
อยูอาศัยของราษฎร฿นขตพืๅนทีไนีๅเดຌมีการอยู
อาศัยของราษฎรป็นวลาชຌ านานมาลຌว      
ละการจับกลุมอาศัยกันป็นกลุมโตามต
จุ ดมุ งหมายละผลประยชน์ ของกลุ มทีไ
หมือนกันหรือประยชน์รวมกันจนกลายป็น
สังคมกลุมตางโ มากมายหลายกลุมดยตละกลุมนัๅน
เดຌมีนวัตกรรมป็นของตนองพืไอปรับปรุงกຌเข
สังคมของตละพืๅนทีไจะเดຌน าสนอ฿นงานวิจัย
ฉบับนีๅตอเป 
          กระบวนการนวัตกรรมสังคม (Social  Innovation 
Process) ป็นการน าอากระบวน การสรຌาง การบูรณาการ 
ละการขยายตัวของนวัตกรรมสังคมมารวมขຌา
ดຌวยกัน การศึกษากีไยวกับนวัตกรรมสังคมสวน
฿หญมักกีไยวขຌองกับการพรกระจายของ
นวัตกรรม (Diffusion of Innovation) ซึไงนຌนศึกษาทีไ
จะรับนวัตกรรม ดยอาศัยทฤษฎีการพรกระจายของ
นวัตกรรม ของ Everett  M. Rogers ป็นสดมภ์หลัก 
สวนการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการสรຌางนวัตกรรม 
(Creation of Innovation) นัๅนมีอยูนຌอยมาก
นวัตกรรมสั งคมป็นสิไ งทีไมีคุณคาตอสั งคม    
ผูຌวิจัยป็นผูຌทีไมีถิไนกิด฿นพืๅนทีไนีๅ มีความสน฿จวาจะท า
อยางเร฿หຌนวัตกรรมสังคมกิดขึๅน฿หຌมากกวานีๅ 
พราะจะท า฿หຌคุณภาพชีวิตของประชาชน฿น
สังคมเดຌยกระดับความป็นอยูทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ 
สังคม ละวัฒนธรรม฿นสังคม฿หຌดีขึๅนกวาดิม      
ดยการพรหลายความรูຌนีๅสูสังคมตามนว 
กระบวนการนวัตกรรมสังคม (Social Innovation 
Process) พืไอ฿หຌนวัตกรรมสังคมเดຌพรหลาย
กระจายสูสังคมตางโ ละยังมีความคาดหวัง฿หຌสังคม

นัๅนโจะเดຌสรຌางนวัตกรรมสังคมป็นการปลีไยน
วิถีชีวิตของคน฿นชุมชน฿หຌเดຌรับคุณภาพชีวิตทีไมี
ความป็นอยูทีไดีขึๅน ดยฉพาะฐานะทางศรษฐกิจ฿หຌดี
ขึๅนกวาดิมพรຌอมโกันทัๅงสังคมรวมถึงการบริหาร
จัดการนวัตกรรมสังคม฿นสังคมตนอง พืไอจะเดຌ
น าสังคมสูความจริญรุงรือง ป็นการพิไมคุณภาพ
ชีวิต฿หຌกับตนอง สังคม ละประทศชาติอยางทຌจริง 
 
วัตถ ประสงค์การว จัย 

1. พืไอศึกษากระบวนการละพลวัต
นวัตกรรมสังคมทีไริริไมดยชุมชนทຌองถิไน  

2. พืไอศึกษางืไอนเขการบูรณาการละ
การสรຌางนวัตกรรมสังคมอยางป็นระบบ 

ใ. พืไอศึกษากรอบนวคิดทีไ฿ชຌท าความ
ขຌา฿จนวัตกรรมสังคม 

 
กรอบนวค ด฿นการท าการว จัย 

ผูຌวิจัยก าหนดกรอบทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย พืไอป็น
นวทาง฿นการด านินการวิจัยดย฿ชຌกรอบ ดังนีๅ 
1) มิเดຌป็นขຌอจ ากัดตท าหนຌาทีไป็นขอบขตของ
การศึกษาครัๅงนีๅ ทัๅงนีๅพืไอมิ฿หຌการวิจัยกิดภาวะ
กระจัดกระจายฟุ้งฟ้อ 2) มิ฿ชป็นสิไงสมบูรณ์฿น
ตัวอง กรอบนวคิดป็นขຌอมูลชิงประจักษ์จาก
พืๅนทีไทีไผูຌวิจัยเปศึกษา พืไอน ามาตอติมปรับปลีไยน 
หรือตัดองค์ประกอบทีไพบวาเมกีไยวขຌองของ
ขຌอมูลทีไรวบรวมเดຌ พราะยังเมมีทฤษฎี฿ดทีไอธิบาย
การกิดนวัตกรรมสังคมป็นการฉพาะ 
 ผูຌวิจัยพัฒนากรอบนวคิดทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย 
ถึงนวัตกรรมสังคมอันนืไองมาจากพระราชด าริ 
฿นขตพืๅนทีไลุมนๅ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพิไมความขຌา฿จกระบวนการ
นวัตกรรมสังคม฿หຌมากขึๅน กรอบนวคิดนีๅประกอบดຌวย
องค์ประกอบหลักโ ่  องค์ประกอบ เดຌก 1) นวัตกรรม
ทางสังคม 2) การมีสวนรวมของประชาชน ใ) ชุมชน     
ไ)การบริหารจัดการ 5) อันนืไองมาจากพระราชด าริ     
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)ๆ ภาวะผูຌน า ็ ) กลุมองค์กรเม฿ชรัฐ : NGO 8) การ
ประสานงาน องค์ประกอบส าคัญทัๅง  ่องค์ประกอบ     
มีความชืไ อมยงกันตอกระบวนการสรຌ าง
นวัตกรรมสังคม 
 
ว ธีการว จัย 

การศึ กษา  รืไ อ ง  นวั ตกรรมสั งคม 
อันนืไองมาจากพระราชด าริ฿นขตพืๅนทีไลุมนๅ า   
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูຌวิจัยสนอ
วิธีการด านินการวิจัยของงานวิจัยทีไ ฿ชຌ ฿น
การศึกษารืไองนีๅ ดยมีวิธีด านินการวิจัยทีไ
ครอบคลุมนืๅอหา฿นการศึกษากีไยวกับรืไองนีๅ 
ดยบงหัวขຌอการศึกษาทีไส าคัญโของการศึกษา
เดຌดังนีๅ 1) นวทางการวิจัย 2) หนวยการวิคราะห์/
ระดับการวิคราะห์/หนวยการสังกต ใ) การออกบบ
การวิจัย ไ) นวทางการกใบรวบรวมขຌอมูล 5) นว
ทางการวิคราะห์ขຌอมูล ๆ ) ผนการด านินงาน 
 
สร ปผลการว จัย 

กระบวนการนวัตกรรมสังคม คือการกระท า
ของมนุษย์฿นการสรຌาง การบูรณาการ ละการขยายผล
นวัตกรรมสังคม ดยประกอบดຌวยชวงวลาส าคัญ       
ใ ชวง เดຌก 

1.ชวงสรຌาง ริไมตัๅงต การรับความคิดดีโ
ความรูຌ฿หมโขຌามา฿นชุมชน 

2 .ช ว งบู รณาการ  ริไ มตัๅ ง ต การ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติ ละการประมินผล 

ใ.ชวงขยายผล ริไมตัๅงต มีคน฿นชุมชน
พิไมการท าอาชีพนีๅมากขึๅน พรຌอมทีไจะ฿หຌบุคคล
ตางทຌองถิไนมาดูการปฏิบัติ฿หຌหในชิงประจักษ์ 

ตัวสดงหลัก฿นกระบวนการนวัตกรรม
สังคม คือทีมงาน ละชุมชน ทีมงาน เดຌกสมาชิก
ของกลุมอาชีพทีไมีการประกอบอาชีพตละ
ทຌองถิไนทีไนวัตกรรมสังคมตางโ ตัๅงอยู  ทัๅงนีๅนวัตกรรม
นัๅนโ ตຌองอาศัยชุมชน฿นพืๅนทีไ฿หຌการสนับสนุนละ

สงสริมอาชีพตลอดจนการด านินกิจการอาชีพ
ชิงนวัตกรรมตางโ ชุมชนนัๅนมีสวนประกอบทีไส าคัญ
ทีไสุด คือคน฿นสังคมซึไงป็นตัวหลักของนวัตกรรม
สังคม นวัตกรรมสังคมจะมีนวนຌมการพัฒนา฿น
ลักษณะ฿ด สวนประกอบส าคัญอยูทีไคน฿นชุมชนทีไมี
บทบาทส าคัญตอกระบวนการนวัตกรรมสังคม 
นอกจากนีๅ฿นชุมชนยังมีสิไงประกอบอืไนโของตละ
ชุมชน ชน สถานศึกษา วัด/ส านักสงฆ์ รงพยาบาล
สงสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   
กลุมองค์กรอกชน กลุมพลังตางโ฿นพืๅนทีไทีไมีผลตอ
กระบวนการนวัตกรรมสังคมทัๅงสิๅน 

งืไอนเขการบูรณาการของนวัตกรรมสังคม   
จากการศึกษา฿นพืๅนทีไ ผูຌวิจัยพบงืไอนเข ทีไส าคัญของ
นวัตกรรมสังคม ไ ลักษณะ ประกอบดຌวย 1) อาชีพนัๅนโ
มีความหมาะสมกับพืๅนทีไพียง฿ด มีการพิไมรายเดຌ฿หຌ
ครอบครัวป็นทีไพอ฿จของผูຌประกอบอาชีพ
หรือเม 2) การมีผูຌน าชุมชนทีไหมาะสมทีไจะพัฒนา
อาชีพของคน฿นชุมชน฿หຌจริญภายภาคหนຌา  
ใ) การรวมมือของคน฿นชุมชนมีมากนຌอยพียง฿ด      
ไ) นวัตกรรมนัๅนโ ตรงตามความตຌองการของคน฿น
ชุมชนมากนຌอยพียง฿ด 

 
การอภ ปรายผลิิ 

นวัตกรรมสังคมป็นรืไองของการปลีไยนปลง
เปสูวิถีทาง฿หมโ ป็นพฤติกรรมทีไมีการปลีไยนปลง
เปจากดิมของสมาชิกสวน฿หญ฿นชุมชนหรือ
สังคมตอรืไอง฿ดรืไองหนึไง อันป็นผลสืบนืไองจาก 
ความชืไอ คานิยม หรือการเดຌดู฿หຌประจักษ์ดຌวยตนอง 
ผูຌวิจัยจะน าการปลีไยนปลงของกรณีศึกษาต
ละกรณีพืไอ฿หຌหในถึงปรากฏการณ์ทีไ กิดขึๅน
กีไยวกับการปลีไยนปลงของชุมชนทีไป็นองค์
รวมตละกรณีศึกษา ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
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1. กรณีนวัตกรรมสังคมการผล ตนๅ าตาล
จากต้นจากช มชนบ้านขนาบนาก 

นวัตกรรมสังคมการผลิตนๅ าตาลจากตຌน
จากชุมชนบຌานขนาบนาก อ าภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ป็นปรากฏการณ์ของชุมชน฿น
การปรับปลีไยนอาชีพมาท าอาชีพการผลิตนๅ าตาล
จาก จากตຌนจาก มีจ านวนพิไมมากขึๅนตามล าดับิป็น
การน าภูมิปัญญาทຌองถิไนดัๅงดิม฿นชุมชนมา
ประยุกต์฿ชຌทัๅงรูปบบ วิธีการ฿หมโ จนกลายป็น
อาชีพทีไท ารายเดຌ฿หຌกผูຌประกอบอาชีพมากจน
ป็นหตุ฿หຌฐานะทางศรษฐกิจของครอบครัวมี
สภาพดีขึๅนกวาดิม ป็นหตุ฿หຌคน฿นชุมชน
ปลีไยนมาประกอบอาชีพนีๅมากขึๅนอยางรวดรใว 
จนพัฒนาป็นอาชีพ฿นวิถีชีวิตของคนทຌองถิไนนีๅ 

จากปรากฏการณ์ทีไ กิดขึๅน ฿น
ชุมชนขนาบนากมองหในเดຌชัด฿นพืๅนทีไป็นนากุຌงรຌาง 
เดຌปลีไยนป็นปลงปลูกตຌนจากพิไมขึๅนจ านวนมาก 
ละคนทีไมีปลงตຌนจากอยูลຌวกใเดຌท าอาชีพการ
ผลิ ตนๅ าตาลจากตຌ นจากพิไ มขึๅ นอย างรวดรใ ว             
การคมนาคม฿นชุมชนเดຌรับการพัฒนาจาก
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละหนวยงานอืไนมา
พัฒนา ปรับปรุง ฿หຌการดินทางติดตอพืไอขนสงผลผลิต
ออกสูตลาดสะดวกยิไงขึๅน สภาพความป็นอยูกีไยวกับ
บຌานทีไอยูอาศัยมีการกอสรຌางมากขึๅน฿นชุมชน
ละป็นบบกอสรຌางทีไทันสมัย  สิไงหลานีๅป็นตัวชีๅวัด
ถึงการปลีไยนปลงทีไกิด฿นชุมชนนืไองจาก
สภาพศรษฐกิจทีไเดຌรับจากการประกอบอาชีพ 
การผลิตนๅ าตาลจาก จากตຌนจากนัๅนอง สภาพกลุมคน
฿นชุมชนตละครอบครัวมีความตืไนตัว฿นรืไอง
การประกอบอาชีพพียงอยางดียว พราะกระบวนการ
ผลิตนๅ าตาลจากตຌองท าอยางตอนืไองของตละวัน     
จึงป็นหตุ฿หຌคน฿นสังคมเมมีวลาวางเปท าอยาง
อืไน สรุปวาคน฿นชุมชนมีความขยันท ามาหากินกันทัๅง
ชุมชนป็นหตุ฿หຌภาพรวมของชุมชนมีการพัฒนา

กวาดิมอยางหในเดຌชัดกใ พราะนวัตกรรมสังคม        
มาปลีไยนสังคมนัไนอง 

โ.กรณี น วั ตกรรมสั งคมการท า 
ขนมลาิ ช มชนบ้านหอยราก 

สภาพดิมของชุมชนบຌานหอยราก 
฿นวลากลางวัน ชุมชนจะงียบเมคอยมีผูຌคนอาศัย฿น
หมูบຌานกในืไองจากคน฿นชุมชนตຌองออกเปท าหา
หากินนอกบຌาน ป็นการประกอบอาชีพการประมง
พืๅนบຌาน฿นมนๅ าปากพนัง หรือบางกลุมกใเปท าประมง
฿นอาวปากพนัง (ทะลอาวเทย) ซึไงป็นการท าประมง
บบเปตอนชຌา กลับมา฿นตอนยใน หรือบางกลุมกใเป
หาเมຌฟืน฿นป่ากงกางมาพืไอขายทัไวเปตปัจจุบันคน
฿นชุมชนเดຌปรับปลีไยนอาชีพการท าขนมลากัน 
อาชีพการท าขนมลาเดຌพรกระจาย อยางรวดรใว 
ขณะนีๅมีคน฿นชุมชนประกอบอาชีพการท าขนม
ลากันทัๅงชุมชนป็นปรากฏการณ์ครัๅงทีไ฿หญมาก
ตัๅงตมีการตัๅงชุมชนพราะอาชีพนีๅสามารถท าเดຌ
ตลอดทัๅงปีปรากฏการณ์฿นสังคมสิไงนีๅป็นพราะ
กิดนวัตกรรมสังคมการประกอบอาชีพทีไพิไมรายเดຌ
฿หຌกครอบครัว ฿หຌกคน฿นชุมชน จากจุดลใกโ 
ของการประกอบอาชีพ฿นทศกาลวันสารทดือน 
10 ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นวัตกรรมนีๅกใ
เดຌพรกระจายเปอยางรวดรใว 

สภาพชุมชน฿นปัจจุบันทีไมองหใน
จากภายนอกมีบຌานรือนทีไมีการกอสรຌางขึๅนมา
฿หม ป็นรูปบบทีไทันสมัยละทุกโครอบครัว  
จะมีรถยนต์สวนบุคคล 1-2 คันของทุกโครอบครัว     
มีรถจากตางชุมชนมารับซืๅอขนมลาตลอดทัๅงวัน 
การท าขนมลาป็นขนมทีไ฿ชຌประกอบ฿นการ
ท าบุญ฿นจ านวนขนม 5 ชนิด ทีไ฿ชຌ฿นพิธีขนมลา
จึงป็นขนมชิงวัฒนธรรม 

นวัตกรรมการท าขนมลา ชุมชนบຌาน
หอยรากนับว าป็นนวัตกรรมสั งคมอย างหนึไ ง 
ทีไท า฿หຌชุมชนกิดการปลีไยนปลงอยางรวดรใว 
ละสิไงส าคัญหนือสิไงอืไน฿ดทัๅงหมดป็นพราะ
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อาชีพนีๅเดຌสรຌางความรไ ารวยกผูຌประกอบอาชีพ
อยางทຌจริง ละผลผลิตจัดอยู฿นการสืบสานมรดก
ชิงวัฒนธรรมของทຌองถิไนภาค฿ตຌ 

ใ.กรณี นวั ตกรรมสั งคมผล ตภั ณฑ์
หัตถกรรมจากต้นกระจูด 
 บริบทดัๅงดิมของชุมชนบຌานครใง 
อ าภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพพืๅนทีไ
สวน฿หญป็นป่าพรุมีนๅ าทวมขังอยูตลอดทัๅงปี ละมี
พืๅนทีไสูงจ านวนนຌอยทีไ฿ชຌป็นทีไตัๅงบຌานรือนทีไอยู
อาศัยกระจัดกระจายคน฿นชุมชน รียกพืๅนทีไสูงวา 
ควน ตามสภาพดัๅงดิมของชุมชนหงนีๅป็นหลง
กิดของรคทຌาชຌาง อาชีพทัไวโเป เดຌก การท านา   
การท าสวน ป็นตຌน มืไอมีวลาวางจากการประกอบ
อาชีพตละวัน มบຌานจะน าตຌนกระจูดมาจากป่าพรุ
฿นหมูบຌานพืไอน ามาจักสานป็นสืไอส าหรับ฿ชຌปู
นอน หรือ฿ชຌรับขกของตละบຌาน ละนอกจากนัๅนกใ
฿ชຌกระจูดจักสานป็นภาชนะส าหรับ฿สกลือ   
ละกะปຂ พืไอสงขาย฿หຌกมคຌาตางถิไนทีไมารับชืๅอ 
การกระท าดังกลาวป็นการ฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์ละมีจ านวนคนทีไประกอบอาชีพนีๅ
จ านวนนຌอยมาก 

ปัจจุบันชุมชนบຌานครใงเดຌน าภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน กีไ ยวกับการจักสานกระจูด       
มาผลิตป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากตຌนกระจูด 
ลຌวมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์฿หมป็น
ลักษณะรูปบบทีไเดຌรับการพัฒนา฿หຌตรงตาม
ความตຌองการของคนทัไวเปทีไตຌองการซืๅอหามา฿ชຌ
฿นครัวรือน หรือ฿ชຌป็นของทีไระลึก หรือ฿ชຌป็นของฝาก 
ป็นตຌน จนป็นทีไยอมรับ฿นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
จนมีการพรกระจายนวัตกรรมนีๅเปทัไวทัๅงชุมชน  
ละคนนอกชุมชนกใเดຌมาศึกษาดูงานพืไอน าเป฿ชຌ฿น
ชุมชนตนอง การตลาดมีทัๅง฿นประทศละตลาด
ตางประทศ ป็นการปรับปลีไยนวิถีชีวิตของคน฿น
ชุมชน฿หຌมีความป็นอยูทีไดีกวาดิมพราะมีรายเดຌ

พิไมขึๅน฿นครัวรือนกใพราะการประกอบอาชีพ
นัไนอง 
 
ข้อสนอนะ 
        ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงนีๅ  ผูຌวิจัยน า
ขຌอมูลจากการวิจัยมาป็นขຌอสนอนะส าหรับ
การวิจัยครัๅงนีๅ ดังตอเปนีๅ 
 แ.ิ การปิดพืๅนที่ละอกาสทางสังคม฿น
ช มชน฿ห้กว้าง 
          การปຂดพืๅนทีไละอกาส฿หຌกวຌาง 
ท าเดຌ฿นลักษณะดังนีๅ คือ 

1.1 พืไอ฿หຌสมาชิกก าหนดประดใน
ปัญหาของชุมชนเดຌอยางชัดจนละทันทวงที 
ขอสนอนะ฿หຌชาวบຌานทุกคน฿นชุมชนป็น
ผูຌติดตามปัญหา฿นชุมชนละผูຌน า฿นชุมชน 
หมัไนดินทางมาพบปะชาวบຌาน พืไอรับฟังปัญหา
อยางสมไ าสมอ 

 1.2 พืไอ฿หຌชาวบຌานมีอกาสเดຌรูຌถึง
นวคิ ด฿หม โจึ ง สนอนะ฿หຌ องค์ การทีไ มี 
ความกีไยวขຌองจัด฿หຌมีการลกปลีไยนความรูຌ
ระหวางชุมชนตามความสน฿จของชุมชนอง 

1.ใ การจัดตัๅ งกลุมวิจัยละพัฒนา
ทຌองถิไน฿นชุมชน พืไอ฿หຌกิดความตอนืไอง฿นการ
ด านินการกระบวนการนวัตกรรมสังคม ดยนຌนการ
สรຌางความรูຌ฿หมโผานการปฏิบัติจริง ดยตละชุมชน
ป็นผูຌก าหนดรูปบบ ครงสรຌาง ละลักษณะการ
ด านินการของตละชุมชน 
 โ.ิ กระท า฿ห้กระบวนการนวัตกรรมสังคม
ป็นกระบวนการรียนรู้฿นช มชน 

ผูຌวิจัยสนอขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
 2.1 สนับสนุน ติดตาม ประมินผล

ครงการอยางสมไ าสมอพืไอดูความปลีไยนปลง 
2.2 มืไอกิดสิไง฿หมโขึๅน฿นชุมชนตຌอง

฿หຌชุมชนด านินการทุกวิถีทาง฿นการมีสวนรวม
฿นกิจกรรมนัๅนโอยางตอนืไอง 
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ใ.ิ ฿ห้ช มชนป็นศูนย์กลาง฿นกระบวนการ
นวัตกรรมสังคม 

จึงขอสนอนะวา 
ใ.1การ฿หຌคณะกรรมการชุมชนป็น

ผูຌด านินการ 
ใ.2 ฿หຌมีการกอตัๅงกลุมวิจัยขึๅน฿นชุมชน 
ใ.ใ ฿หຌชุมชนด านินการอยางเมป็น

ทางการกอนพืไอพบปะกีไยวกับการ฿หຌความรูຌ 
฿นชุมชน 

ใ.ไ รวบรวมหลักฐานขຌอมูลตางโ฿น
ชุมชนอยางมีระบบดยนຌนขຌอมูลกีไยวกับประวัติ
ความป็นมาภูมิปัญญาทຌองถิไน ปัญหา หรือสวนทีไ
ตຌองการพัฒนา ป็นตຌน 

ไ.ิการท า฿ห้นวัตกรรมสังคมป็นวัฒนธรรม
ของสังคม 

พืไอ฿หຌรืไองนีๅกิดขึๅน฿นชุมชน฿นทาง
ปฏิบัติจึงสนอนะวา 

ไ.1 ฿หຌครอบครัวสนับสนุนลูกหลาน 
ขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรมปฏิบัตินัๅนโทีไกิดขึๅน
฿นชุมชนอยางสมไ าสมอ 

ไ.2 ฿หຌสถานศึกษา฿นชุมชนน าอาการ
ปฏิบัติกิจกรรมทีไดีโ ทรกขຌาเป฿นหลักสูตรทຌองถิไน
฿นการรียนการสอนของสถานศึกษานัๅนโ 

ไ.ใ ฿หຌชุมชนจัดวทีลกปลีไยนความ
คิดหในขึๅน฿นชุมชน 

ไ.ไ ฿หຌชุมชนจัดกิจกรรมกีไยวกับผลงาน
ทีไกิดขึๅน฿นชุมชน฿นรูปบบของนิทรรศการ 
ละมองรางวัลกผูຌปฏิบัติดีดนประจ าปี 

 
ข้อสนอนะส าหรับการว จัยครัๅงต่อเป 

การวิจัยรืไองนีๅออกบบขึๅนพืไอ฿หຌสามารถน า
ค าตอบของค าถามการวิจัยทีไก าหนดเวຌนับเดຌวา
ท าเดຌส ารใจตามวัตถุประสงค์ผลการศึกษาทีไ
สามารถ฿ชຌป็นพืๅนฐาน(Foundation) ส าหรับ
การวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌกีไยวกับนวัตกรรม

สังคม฿หຌพิไมขึๅนเดຌอีก ดยอาจด านินการ฿น
หัวขຌอตอเปนีๅ 
 แ.ิด้านการศึกษา 

การศึกษามุงศึกษาครงการ฿น
ชุมชนของทຌองถิไนป็นกรณีตัวอยางของนวัตกรรม
สั งคม฿นการวิ จั ยครัๅ งต อเป อาจปลีไ ยนรืไ อง 
ทีไจะท าการศึกษาวิจัน฿นรืไองอืไนโ ชน ศึกษาฉพาะ
การด านินนยบายสาธารณะของรัฐทีไป็นนวัตกรรม
สังคม นอกจากนีๅยังสามารถน าครงการกรณีศึกษา
อืไนโทีไป็นประยชน์฿นอนาคตมาศึกษาปรียบทียบ
ถึงดຌานลบของนวัตกรรมสังคมกใเดຌ 

โ.ิด้านนวการศึกษา 
การวิจัยครัๅงนีๅมิเดຌมุงอธิบายกลเก

การกิดขึๅนของการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
พราะผูຌวิจัยมีฐานคติวากลเกดังกลาวยาก฿นการศึกษา
ภาย฿ตຌขຌอจ ากัดของวลาละทรัพยากรทีไ฿ชຌ   
ถຌาหากตຌองการรูຌกลเกความสัมพันธ์ระหวาง
งืไอนเขกับผลลัพธ์ตຌองออกบบการวิจัยบบ฿หม    
ผลของการศึกษาครัๅงนีๅมีขຌอจ ากัดทานีๅตาม
วิธีการวิจัยขຌอสรุปการวิจัยครัๅ งนีๅอาจน าเปป็น
สมมติฐานของการวิจัยชิ งปริมาณพืไอหา
ความสัมพันธ์ชิงสถิติของตละงืไอนเขทีไมีผลตอ
การบูรณาการนวัตกรรมสังคมตอเป 
 ใ.ิด้านนวทางการว คราะห ์

ขຌอสรุปจากการศึกษาป็นเปตาม
มุมมองของผูຌศึกษาทานัๅน ปรากฏการณ์ตางโสามารถ
มองเดຌหลายมุมมองท า฿หຌความหมายของปรากฏการณ์
ตกตางกันออกเป ดังนัๅนการวิจัยครัๅงตอเป อาจกระท า
฿นลักษณะดียวกันตปลีไยนทฤษฎีการวิคราะห์
ขຌอมูล อาจท า฿หຌผลการวิจัยทีไเดຌมาซึไงป็นมุมมอง฿หม
฿นรืไองดียวกัน 

การวิคราะห์นวัตกรรมสังคมชิง
คุณภาพ อาจท า฿หຌนาชืไอถือมากยิไงขึๅน หากสามารถ
พิไมงืไอนเขของนวัตกรรมสังคมมากกวานีๅ หรือหาก
กรณีศึกษา฿หຌมากขึๅนกวาดิม พืไอจะเดຌวิคราะห์    
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หในลักษณะการปรผันของการบูรณาการนวัตกรรม
สังคมอันกิดหลากหลายสาหตุ 
 ไ.ิด้านการลือกกรณีศึกษา 

การวิจัยรืไองนีๅผูຌวิจัยลือกกรณีศึกษา
฿นครงการทีไป็นลักษณะดียวกัน คือป็นนวัตกรรม
สังคมกีไยวกับการประกอบอาชีพของชุมชน   
ดยมีนวตัวอยางจากภูมิปัญญาทຌองถิไนของต

ละพืๅนทีไทีไสามารถป็นบบอยาง฿หຌกับชุมชน
อืไนโ เดຌป็นอยางดี หากมีการศึกษาวิจัยขอสนอนะ 
฿หຌ ลือกกรณีศึกษาทีไมีความตกตางกัน฿หຌ
มองหในดนชัด พืไอเดຌน าขຌอมูลมาปรียบทียบ
ความปลีไยนปลงของกรณี ศึกษาทีไตกตางกัน  
ผลการศึกษาจะเดຌมีความตกตางกันป็นมุมมองอีก
มุมมองหนึไงทีไขึๅนอยูกับกรณีศึกษา 
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ย ทธศาสตร์การบร หารจัดการการท่องที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดก าพงพชร 
The Strategies for Sustainable Tourism Administration of  

Kamphaeng Phet Province 
 

พงษ์ศักด ์ิิิพชรสถ ตย์1 
                                                   

บทคัดย่อ 
การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอ 1) ศึกษานยบายการทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชร 2) ศึกษาปัจจัยทีไมี  

ผลตอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร ละ ใ) สนอยุทธศาสตร์  
ทีไหมาะสม฿นการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร การวิจัยนีๅป็นบบผสานวิธี  
ทัๅงชิงคุณภาพละชิงปริมาณ การวิจัยชิงคุณภาพด านินการดยการวิจัยอกสารละการสัมภาษณ์ชิงลึก ดยผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลส าคัญ จ านวน 20 คน จากนักบริหารระดับสูงภาครัฐ ่ คน ผูຌประกอบการการทองทีไยวจังหวัดก าพงพชร  
5 คน ภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน 5 คน ละนักวิชาการ 2 คน ลือกมาบบจาะจง วิคราะห์ขຌอมูลดยการ
อุปมานวิคราะห์ ละการตีความ สวนการวิจัยชิงปริมาณ ด านินการดย฿ชຌกลุมตัวอยาง จ านวน ไ00 คน ทีไลือก
จากนักทองทีไยว ก าหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรทาร ยามาน ลือกดยวิธีสุมบบบังอิญ ครืไองมือวิจัย  
ป็นบบสอบถามบบมาตราสวนประมาณคาทีไมีคาความชืไอมัไน 0.่็5 วิคราะห์ขຌอมูลดยสถิต ิคารຌอยละ คาฉลีไย  
คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์ถดถอยพหุคูณบบขัๅนตอน ผลการวิจัยิ1) นยบายการทองทีไยวของ
จังหวัดก าพงพชร พบวา ประกอบดຌวยผนพัฒนาการทองทีไยวภาคหนือตอนลาง ผนการทองทีไยวจังหวัด
ก าพงพชร ละผนปฏิบัติการประจ าปี ตเมมีผนมบทซึไงป็นทิศทางการพัฒนาการทองทีไยว฿นระยะยาว  
มุง฿หຌความส าคัญตอการพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืน เดຌก การทองทีไยวชิงประวัติศาสตร์ ละการทองทีไยว
ชิงวัฒนธรรม พราะมีจุดดนทีไจังหวัดก าพงพชรป็นมืองมรดกลก กลเกการขับคลืไอนอาศัยความรวมมือของ
เตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคอกชน ละภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน นยบายมีทิศทาง ป้าหมายละ
วัตถุประสงค์ชัดจน ตขาดกลเกการน านยบายเปปฏิบัติทีไหมาะสม 2) ปัจจัยทีไมีผลตอยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร พบวา ประกอบดຌวย นยบายการทองทีไยวละปัจจัย  
ดຌานการบริหารจัดการ ดยรวมนยบายการทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชรอยู฿นระดับมาก ละรียงล าดับจาก
คาฉลีไยมากทีไสุดเปหานຌอยทีไสุด ดังนีๅ ดຌานวัดผลละประมินเดຌ ดຌานมีวัตถุประสงค์ชัดจน ดຌานมีความตอนืไอง ละ
ดຌานการน าเปปฏิบัติเดຌ ตามล าดับ สวนปัจจัยดຌานการบริหารจัดการ ดยรวมอยู฿นระดับมาก ละรียงล าดับจาก
คาฉลีไยมากทีไสุดเปหานຌอยทีไสุด ดังนีๅ ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ ปัจจัยการบริหารจัดการภาคอกชน ละ
ปัจจัยการบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน ตามล าดับ ส าหรับตัวปรนยบายการทองทีไยวของ
จังหวัดก าพงพชรประกอบดຌวย ดຌานมีวัตถุประสงค์ทีไชัดจน ดຌานมีความตอนืไอง ดຌานการน าเปปฏิบัติเดຌ ละ 
ดຌานการวัดผลละประมินเดຌ สามารถอธิบายความผันปรของยุทธศาสตร์การพัฒนาการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดก าพงพชร เดຌรຌอยละ 44.10 (R2 = 0.441) ละตัวปรดຌานการบริหารจัดการ ประกอบดຌวย การบริหาร
จัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาคอกชน ละการบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไนสามารถ
อธิบายความฝันปรของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร เดຌรຌอยละ 
54.10 (R2 = 0.541) 3) ขຌอสนอนะยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿นการบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด   
ก าพงพชรดยรียงล าดับตามความส าคัญสูงสุดประกอบดຌวย (1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กร
ทຌองถิไน มี 2 ยุทธวิธี คือ ยุทธวิธีการมีสวนรวม฿นการจัดการหลงทองทีไยวของชุมชนละยุทธวิธีการสรຌางจิตส านึก

                                                           

1
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยวสทริ์น 
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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 

 
ค าส าคัญ: 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 
 

บทน า 
การพัฒนาประทศ฿นทามกลางกระส

ลกาภิวัตน์ ตຌองมีการปรับตัว฿หຌหมาะสมกับกระส
การปลีไยนปลงทีไหลากหลาย ซับซຌอนมีการขงขัน 
การก าหนดยุทธศาสตร์ทีไ หมาะสมกับบริบทของ
ประทศละรองรับการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน 
ป็นรืไองทีไควรตระหนัก ดยการสริมสรຌางกระบวนการ
รียนรูຌ ฿หຌกประชาชนละสริมสรຌางความ
ขຌมขใง฿หຌกิดขึๅนกชุมชนทຌองถิไนพรຌอมทัๅงฟ้ืนฟู  
ละอนุรักษ์ปัจจัยวดลຌอมชุมชน฿หຌกิดความ
ยัไงยืน หากปัจจัยพืๅนฐานหลานีๅมีคุณภาพกใจะสงผล
ถึงวิถีชีวิตของชุมชนละสังคมเทยมีความมัไนคง
ละยัไ งยืนด ารงอยู ฿นประชาคมลกอยาง มี
กียรติละมีศักดิ์ศรี 

 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ 11 พ.ศ.2555-255้ เดຌมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาประทศ฿หຌคน฿นสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข 
ศรษฐกิจจริญติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน 
ภาย฿ตຌกระสการปลีไยนปลงทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกประทศทีไปรับปลีไยนรใว คาดการณ์เดຌยาก
ละซับซຌอนมากยิไงขึๅน การพัฒนา฿นระยะผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 เดຌก าหนด
ทิศทางละยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ หมาะสม      
ดยรงสรຌางภูมิคุຌมกันพืไอป้องกันปัจจัยสีไยง 
ละสริมรากฐานของประทศดຌานตางโ ฿หຌขຌมขใง
ควบคูเปกับการพัฒนาคนละสังคมเทย฿หຌมีคุณภาพ 
มีอกาสขຌาถึงทรัพยากรละเดຌรับประยชน์จากการ
พัฒนาศรษฐกิจละสังคมอยางป็นธรรม รวมทัๅงสรຌาง
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อกาสทางศรษฐกิจดຌวยฐานความรูຌ ละความคิด
สรຌางสรรค์บนพืๅนฐานการผลิตละการบริภค 
ทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอมน าเปสูการพัฒนาประทศทีไ
มัไนคงละยัไงยืน 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศดังกลาว 
ป็นยุทธศาสตร์ทีไน าเปสูการพัฒนาประทศทีไ
มัไนคงละยัไงยืนเดຌสามารถขงขันยืนหยัดอยู ฿น
ประชาคมลกเดຌอยางภาคภูมิ฿จการขຌามาลงทุนละ
การขຌามาทองทีไยว฿นประทศของชาวตางชาติ        
กใจะมากขึๅนป็นทวีคูณ ดยฉพาะการทองทีไยว    
นับวาป็นอุตสาหกรรมอยางหนึไงทีไสรຌางรายเดຌ
฿หຌกับประทศเดຌอยางป็นกอบป็นก า การสงสริม
การทองทีไยวจะตຌอง฿หຌความส าคัญป็นอยางยิไง 
ดยประ ทศเทยเดຌ มี การประชาสั ม พันธ์          
ปีทองทีไยวเทย ตัๅงตปี พ.ศ.25ใ0 ป็นตຌนมา ท า฿หຌ
นักทองทีไยวเดຌหลัไงเหลมาทีไยวประทศเทยป็น
จ านวนมาก 

การขับคลืไอนอุตสาหกรรมการทองทีไยว
ของประทศเทย ป็นสวนหนึไงของพลังการขับคลืไอน
การติบตทางศรษฐกิจ พราะการทองทีไยวสามารถ
สรຌางงาน สรຌางอาชีพ กระจายรายเดຌ มีความกีไยวนืไอง
กับกิจกรรมการพัฒนา฿นหลายโ ดຌาน สรຌางคุณภาพ
ชีวิตละความยัไงยืน฿หຌกับประชาชน฿นประทศเดຌ 
ตการกิดวิกฤติทางศรษฐกิจบางชวงวลาทีไผานมา 
อุตสาหกรรมการทองทีไยวสามารถป็นพลัง
ขับคลืไอนกຌวิกฤติดังกลาวเดຌ฿นระดับหนึไง 
พราะการทองทีไยวสามารถดึงดูดการดิน
ทางขຌาประทศ ละสรຌางความชืไอมัไนเดຌสดง฿หຌหใน
ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการทองทีไยววา 
สามารถสรຌางผลประยชน์฿หຌประทศชาติละ
ประชาชนเดຌหากมีการส งสริมละพัฒนา฿หຌ
อุตสาหกรรมการทองทีไยวมีความยัไงยืน 

การทองทีไยวอยางยัไงยืน จึงป็นรูปบบของ
การทองทีไยวทีไสามารถด ารงคุณคาหรือความ
ป็นประยชน์ของหลงทองทีไยวเดຌยาวนานเมมีทีไ

สิๅนสุด ละเมสรຌางความสืไอมทรมหรือปลีไยนปลง
สิไ งวดลຌอมของหลงละบริ วณดยรอบ      
ดยปกป้องละรักษาอกาส฿หຌกับคน฿นรุนตอโ 
เป฿นอนาคต ซึไงจะน าเปสูการจัดการทรัพยากร
ทัๅงมวลทีไจะสนองความตຌองการดຌานศรษฐกิจ 
สังคม ละวัฒนธรรม฿นขณะทีไจะสามารถธ ารง
รักษานืๅอหาทางวัฒนธรรมกระบวนการทางนิวศวิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ละระบบอืไนโทีไกีไยวกับ
การกืๅอหนุนละระบบตางโ ทีไกืๅอหนุนชีวิต พืช สัตว์ 
ละมนุษย์ทัๅงหลาย (World Tourism Organization, 
1้ ้่ ) 

จังหวัดก าพงพชร ตัๅงอยู฿นขตทางภูมิศาสตร์ 
ภาคกลางตอนบน ป็นมืองกาทีไนับวามีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ละจริญรุงรืองมาตัๅงต 
สมัยทวาราวดีป็นมืองทีไตัๅงของมืองบราณ
หลายมือง ชน มืองชากังราว มืองนครชุม เตรตรึงษ์ 
มืองทพนคร ละมืองคณฑี นอกจากนีๅมือง
ก าพงพชร ยังป็นมืองทีไสองทีไสมดใจพระจຌา
ตากสินมหาราชทีไเดຌครองมืองมีบรรดาศักดิ์ป็น 
"พระยาวชิรปราการ" ตามประวัติศาสตร์กลาววา
ก าพงพชรป็ นมื องหนຌ าด านของสุ ขทั ย 
มีฐานะป็น มืองลูกหลวง ดิมรียกชืไอวา "มืองชากัง
ราว" ละมีมืองบริวารรายลຌอมอยูป็นจ านวน
มาก ชน เตรตรึงษ์ มืองทพนคร การทีไก าพงพชร
ป็นมืองหนຌาดานรับศึกสงคราม฿นอดีตอยูสมอ    
จึงป็นมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานทีไสดง฿หຌหใน
วาป็นมืองทีไมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์
มากมาย ชน ก าพงคูมือง ป้อมปราการ วัดบราณ  
มีหลักฐาน฿หຌสันนิษฐานวาดิมคยป็นมืองทีไตัๅง
ของมืองสองมือง คือ มืองชากังราว ละมืองนครชุม 
ดยมืองชากังราวสรຌางขึๅนกอนตัๅงอยูทางฝั่งตะวันออก
ของมนๅ าปຂง พระยาลอเท กษัตริย์องค์ทีไ ไ หง
ราชวงศ์สุขทัยป็นผูຌสรຌางขึๅนมืไอประมาณ พ.ศ.
1่้0 ตอมาสมัยพระจຌาลิเท กษัตริย์องค์ทีไ 5 หง
ราชวงศ์สุขทัยเดຌสรຌางมือง฿หมขึๅนทางฝั่งตะวันตก
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ของล านๅ าปຂง คือมืองนครชุม สมดใจกรมพระยาด ารง
ราชานุภาพเดຌทรงบันทึกรืไอง ก าพงมืองเวຌวา ป็น
ก าพงมืองทีไกากมัไนคงละยังมีความสมบูรณ์มาก 
ละชืไอวาสวยงามทีไสุด฿นประทศเทย ฿นปี 
พ.ศ.2ไ5้ เดຌปลีไยนมืองก าพงพชร ป็นจังหวัด
ก าพงพชร ปัจจุบันจังหวัดก าพงพชรป็นมือง
ศูนย์กลางการทองทีไยวทางประวัติศาสตร์ หงหนึไง 
พราะมีบราณสถานกาก ซึไงกอสรຌางดຌวนศิลาลง
หลายห งรวมอยู ฿น อุทยานประวัติ ศาสตร์
ก าพงพชร ทีไเดຌรับการพิจารณาคัดลือกจาก
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ละวัฒนธรรมสหประชาชาติ 
(UNESCO) ฿หຌขึๅนทะบียนเวຌ฿นบัญชีมรดกลก มืไอ
วันทีไ 12 ธันวาคม 25ใไ 

จังหวัดก าพงพชรมีสถานทีไทองทีไยว
มากมาย มีทัๅงสถานทีไมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ละสถานทีไทองทีไยวทัไวเป ชน อุทยานหงชาติคลอง
ลาน อุทยานประวัติศาสตร์ก าพงพชร บอนๅ าพุรຌอน
พระรวง (บึงสาป) พิพิธภัณฑสถานหงชาติก าพงพชร 
อุทยานหงชาติคลองวังจຌา อุทยานหงชาติมวงก์ 
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขาสนามพรียง ละหลง
ทองทีไยวชิงกษตร นอกจากนีๅ จังหวัดก าพงพชร   
ยังมีงานประจ าปี ชน ประพณีงานนบพระ-ลนพลง 
ละงานกาชาดจังหวัดก าพงพชร งานมหกรรมอาหาร
พืๅนบຌาน ทศกาลกินกຎวยตี๋ยว ทีไยวมืองก าพงพชร  
งานสารทเทยกลຌวยเขมืองก าพง ป็นตຌน จากบริบท
พืๅนทีไของจังหวัดก าพงพชร ทีไมีหลงทองทีไยว
มากมายละหลากหลายจากขຌอมูลกีไยวกับการ
ทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชร พบวา มีจ านวน
นักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละชาวตางประทศ มีปริมาณ
พิไมขึๅน฿นทุกปีดยสถิติจ านวนนักทองทีไยวละ
รายเดຌทีไกิดจากการทองทีไยว฿นตละปี (ส านักงานการ
ทองทีไยวละกีฬาจังหวัดก าพงพชร) ตัๅงตปี พ.ศ. 
2550-2555 มีดังนีๅ 1) ปี 2550 จ านวน ใๆ1ุ0่0 คน 
รายเดຌ ็ 5่้ไ0  ้บาท 2) ปี 2551 จ านวน ไไใุ5ๆไ คน 
รายเดຌ ็ ใุๆ 2ุ 0่้  บาท ใ) ปี 2552 จ านวน 5ๆ5ุ150 คน 

รายเดຌ ้ 0ุ0้ ุ็ 05 บาท ไ) ปี 255ใ จ านวน ใ้ ุ่ใ2  ็คน 
รายเดຌ 10ุใ็2ุ5ใ  ่บาท 5) ปี 255ไ จ านวน ไไไุ้ ็ใ 
คน รายเดຌ 10ุ0ไใุ่1ๆ บาท ๆ) ปี 2555 จ านวน 
ไๆ ุ้55ๆ  คน รายเดຌ 10ุ10ๆ 0ุ12 บาท จากสถิติจ านวน
นักทองทีไยวละรายเดຌ฿นตละปีจะหในเดຌวา 
การทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชรมีปริมาณ
จ านวนนักทองทีไยวละรายเดຌพิไมขึๅนทุกปี   
หากมีการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยวอยาง
จริงจัง มียุทธศาสตร์การทองทีไยวทีไหมาะสม 
จะท า฿หຌจังหวัดก าพงพชรสามารถป็นจังหวัด
ทีไนาทองทีไยวจังหวัดหนึไงของประทศ การป็นจังหวัด
ทีไป็นมืองมรดกลกป็นมืองประวัติศาสตร์สามารถ
พัฒนา฿หຌป็นมืองทองทีไยวระดับลกเดຌ พืไอ฿หຌการ
พัฒนาการทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชรป็น
การพัฒนาทีไความยัไงยืน฿นทุกดຌานเดຌ กลาวคือ ดຌาน
ศรษฐกิจ ดຌานสังคม ประพณี วัฒนธรรม ละดຌาน
สิไงวดลຌอม ดยผูຌวิจัยจะท าการศึกษา฿นหัวรืไอง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืน
ของจังหวัดก าพงพชร 
 
วัตถ ประสงค์การว จัย 

1. พืไอศึกษานยบายการทองทีไยวของจังหวัด
ก าพงพชร  

2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
ก าพงพชร  

3. พืไอสนอยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿นการบริหาร
จั ดการการท องทีไ ยวอย างยัไ งยื นของจั งหวั ด
ก าพงพชร 
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ว ธีการด าน นการว จัย 
฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัย฿ชຌการวิจัยบบ(Mixed 

Methodology)ประกอบดຌวยการวิจัยชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ละการวิจัยชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) พืไอ฿หຌกิดความถูกตຌอง 
ชืไอถือเดຌ฿นลักษณะการตรวจสอบบบสามสຌา 
(Triangulation) ดยมีขัๅนตอน฿นการวิจัย ดังนีๅ 

แ.ิ ประชากรละกล ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
 ผูຌวิจัยเดຌก าหนดประชากรทีไจะน ามา
ป็นกลุมตัวอยาง อันเดຌก บุคลากรภาครัฐ บุคลากร
ภาคอกชน บุคลากรภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน 
นักวิชาการ ละนักทองทีไยวทีไมาทีไยว฿นจังหวัด
ก าพงพชร 
 1.2 กลุมตัวอยาง 

ผูຌวิจัยเดຌก าหนดกลุมตัวอยางเวຌ 2 กลุม 
พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ ทัๅงการวิคราะห์
ขຌอมูลชิงคุณภาพละการวิคราะห์ขຌอมูลชิง
ปริมาณ 

1) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ 
ชิงคุณภาพ ฿ชຌบบสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth 
Interview) จ านวน 20 คน ประกอบดຌวย บุคลากร
ภาครัฐ จ านวน 8 คน เดຌก หัวหนຌากลุมงานยุทธศาสตร์ 
ส านักงานจังหวัด ผูຌอ านวยการส านักงานการทองทีไยว
ละกีฬา ผูຌอ านวยการส านักงานวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดปลัดองค์การบริหารสวนต าบลทุงทอง      
รองผูຌอ านวยการสถานีวิทยุกระจายสียงหง    
ประทศเทย ผูຌอ านวยการรงรียนมะคาวิทยาคม                 
ละจຌาหนຌาทีไประจ าอุทยานประวัติศาสตร์ บุคลากร
ภาคอกชน จ านวน 5 คน เดຌก ผูຌจัดการสาขาอาวุส 
ธนาคารกรุงเทย สาขาก าพงพชร อุปนายกสมาคม
สหพันธ์ทองทีไยวภาคหนือ จังหวัดก าพงพชร 
กรรมการผูຌจัดการปกากะญอรีสอร์ท กรรมการผูຌจัดการ
วังยางรีสอร์ท ละกรรมการผูຌจัดการทคนริวอวิวรี
สอร์ท บุคลากรภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน 

จ านวน 5 คน เดຌก อดีตประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดก าพงพชร นายกทศมนตรีต าบลวังยาง 
รองนายกทศมนตรี มืองหนองปลิง ก านันต าบลวังทอง 
ละ คณะกรรมการชุมชนละกรรมการตลาดยຌอนยุค
นครชุม นักวิชาการ จ านวน 2 คน เดຌก ผศ.ดร.
อุทัยวรรณ ภูทศ อาจารย์ประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์
ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ละ ผศ.ชู ชาติ  นพพลกรั ง อดีตรองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 2) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ชิง
ปริมาณ฿ชຌบบสอบถาม (Questionnaire) การลือก
กลุ มตั วอย าง฿ชຌ วิ ธี สุ มตั วอย างบบบั ง  อิญ 
(Accidental Sampling) ดยป็นนักทองทีไยว
ทีไมาทีไยว฿นจังหวัดก าพงพชรหลังจากนัๅนจะ
ก าหนดกลุมตัวอยางตามสูตรของยามาน (Yamaneุ 
1973) ทีไระดับความชืไอมัไน 95% ดยมีคาความ
คลาดคลืไอนมาตรฐาน฿นการประมาณคาการ
สุม฿นระดับนัยส าคัญทีไ 0.05  

โ.ิ ครื่องมือที่฿ช้฿นการว จัย 
฿นการวิจัยครัๅ งนีๅ  เดຌก าหนดครืไองมือ 

ทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล ดังนีๅ 
2.1 บบสัมภาษณ์ พืไอศึกษาขຌอมูล

จากกลุมตัวอยางทีไกีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
ก าพงพชร ป็นบบสัมภาษณ์ทีไมีประดในกีไยวขຌอง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการทองทีไยวอยาง
ยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร อันเดຌก บุคลากร
ผูຌชีไยวชาญภาครัฐ บุคลากรผูຌชีไยวชาญภาคอกชน 
บุคลากรองค์กรทຌองถิไนละภาคประชาชน ละ
นักวิชาการ 

2.2 บบสอบถาม ป็นบบสอบถาม 
ทีไมีประดในกีไยวกับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
ก าพงพชร ป็นขຌอค าถามบบมาตรสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามบบของลิคอร์ท (Likert 
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Scale) ดยกลุมตัวอยาง ป็นนักทองทีไยวทีไมาทีไยว฿น
จังหวัดก าพงพชร 

2.3 ขัๅนตอน฿นการสรຌางครืไองมือ 
ครืไองมือทีไสรຌางขึๅน มีวิธีการละ

ขัๅนตอนการสรຌาง ดังนีๅ  
            1) ท าการศึกษาคຌนควຌาจากอกสาร 
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ถึงรายละอียดกีไยวกับ
ยุทธศาสตร์การทองทีไยวอยางยัไงยืนพืไอน าผลทีไศึกษา
มาสรຌางบบสอบถาม 
            2) สรຌางบบสอบถามทีไ กีไยวกับ 
ขຌอมูลสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถามนยบาย
กีไยวกับการทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชร 
ปัจจัยทีไมีผลตอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
การทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร 
ยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿นการบริหารจัดการการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร 
ละการสนอนะนวทาง฿นการบริหารจัดการ
การทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร   
           ใ) น าบบสอบถามฉบับรางทีไสรຌาง
ขึๅนสนอตออาจารย์ทีไปรึกษาวิทยานิพนธ์ละ
ผูຌ ท ร งคุณวุฒิ ฿นการตรวจสอบครืไ อ งมื อ  
ท าการตรวจสอบ฿นบืๅองตຌนพืไอ฿หຌมีความ
หมาะสม สอดคลຌองกอนน าเปทดสอบหาความชืไอมัไน  
           ไ) น าบบสอบถามทีไเดຌผานการ
ปรับปรุ งกຌ เขตามค านะน าของอาจารย์ 
ทีไปรึกษาละผูຌทรงคุณวุฒิลຌวเปทดลอง฿ชຌกับ
ประชากรทีไมิ฿ชกลุมตัวอยางจริง฿นการวิจัย 
ครัๅงนีๅ (Try Out) จ านวน ใ0 คน พืไอหาความชืไอมัไน 
(Reliability)  
            5) น าบบสอบถามฉบับจริงเป฿ชຌ
กับกลุมตัวอยางพืไอกใบรวมรวมขຌอมูล฿นการ
วิจัย   

 
 
 

3.ิการว คราะห์ข้อมูล  
3.1 การวิคราะห์ขຌอมูลจากบบสัมภาษณ์ 

฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลดยการอุปมานวิคราะห์ 
ละการตีความ 

3.2 การวิ คราะห์ ขຌ อมู ลจากบบ 
สอบถาม ด านินการดังนีๅ 
      1)ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
บบสอบถามทีไ เดຌ รั บกลั บคื นมาทุ กฉบั บ                   
ละ วิคราะห์ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูปทางสถิติ
฿นการประมวลผลขຌอมูล 
                 2) ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 
ท าการวิคราะห์ขຌอมูลดยสถิติ คารຌอยละ คาฉลีไย    
คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ละการวิคราะห์ถดถอย
พหุคูณบบขัๅนตอน 
  3) ขຌอมูลกีไยวกับนยบายดຌานการ
ทองทีไยว ประกอบดຌวย มีวัตถุประสงค์ชัดจน ความ
ตอนืไองของนยบาย น าเปปฏิบัติเดຌ ละวัดผลละ
ประมินเดຌขຌอมูลกีไยวกับปัจจัยดຌานการบริหารจัดการ 
ประกอบดຌวยปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
ปัจจัยการบริหารภาคอกชน ละปัจจัยการ
บริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กรทຌองถิไน 
ละขຌอมูลกีไยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร 
ประกอบดຌวย ยุทธศาสตร์ดຌานการสงสริมศักยภาพ
การทองทีไยว ยุทธศาสตร์ดຌานการประชาสัมพันธ์ 
ละยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางครือขายการทองทีไยว 
ผูຌวิจัยเดຌท าการรวบรวมคะนนทีไเดຌทัๅงหมดมาหา
คาฉลีไยละคาบีไยงบนมาตรฐานของกลุม
ตัวอยาง ส าหรับการปลขຌอมูล฿นภาพรวมละรายขຌอ 
ซึไงเดຌบงออกป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากทีไสุด ระดับ
มาก ระดับปานกลาง ระดับนຌอย ละระดับนຌอยทีไสุด  
 4) การทดสอบปัจจัยดຌานการทองทีไยว
ละปั จจั ยดຌ านการบริ หารจั ดการทีไ มี ผ ลต อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักทองทีไยวอยางยังยืไน
ของจั งหวัดก าพงพชร การวิ คราะห์ พืไ อหา
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ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย พืไอทดสอบความสัมพันธ์ 
ดย฿ชຌคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ค านวณดย
การหาคาสหสัมพันธ์บบพียร์สัน ดย฿ชຌสูตร
การค านวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   

        5) การวิคราะห์ขຌอมูลยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดก าพงพชร มีขัๅนตอนการด านินการ เดຌก 
ศึกษามาตรการการทองทีไยวอยางยัไงยืนทัไวเป 
ศึกษาอกสารละวรรณกรรมทีไ กีไ ยวขຌอง 
วิคราะห์ผลการสัมภาษณ์ชิงลึก (In-depth Interview) 
วิคราะห์ผลของการตอบบบสอบถามละประมิน
ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการ
ทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชร 
 
สร ปผลการว จัย 

การศึกษาวิจัยรืไอง ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
ก าพงพชริมีผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนีๅ  

1. พืไอศึกษานยบายการทองทีไยวของ
จังหวัดก าพงพชร 

ช งค ณภาพ 
นยบายมีวัตถุประสงค์ชัดจน นยบาย 

มีความหมาะสมละสอดคลຌองกับบริบทพืๅนทีไ  
สอดรับกับนยบาย฿นระดับตางโ 

ความตอนืไองของนยบาย ผูຌบริหารระดับ
การก าหนดนยบายตละทานทีไมาด ารงต าหนงตาง
฿หຌความส าคัญ฿นการพัฒนาการทองทีไยว฿น
ระดับทีไตางกัน 

การน านยบายเปปฏิบัติการมีสวนรวม฿น
กระบวนการน านยบายเปปฏิบัติของผูຌมีสวนเดຌ
สวนสียยังมีนຌอยละควร฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌา
มามีสวนรวม฿นทุกกระบวนการ  

การติดตามละประมินผลควรปຂด
อกาส฿หຌผูຌมีสวนเดຌสวนสียขຌามามีสวนรวม฿น
การติดตามละประมินผล 

ช งปร มาณ  
กลุมตัวอยางมีความคิดหใน฿นประดใน

กีไยวกับนยบายดຌานการทองทีไยวของจังหวัด
ก าพงพชร อยู฿นระดับ มาก คาฉลีไยดยรวม ( X = 
3.62, S.D.=0.88) มืไอพิจารณาป็นรายดຌานทัๅง 4 ดຌาน 
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดหในกีไยวกับนยบาย
ดຌานการทองทีไยวของจังหวัดก าพงพชร     
ดยมีความคิดหในดຌานการวัดละประมินเดຌ  
มากทีไสุด คาฉลีไย (X = 3.85, S.D.=0.86) รองลงมา 
คือ วัตถุประสงค์ทีไชัดจน คาฉลีไย(X = 3.61,S.D.=0.84)  
ความตอนืไ องของนยบาย คาฉลีไ ย ( X =3.57, 
S.D.=0.94) ละกลุมตัวอยางมีความคิดหใน 
นຌอยทีไสุด คือ การน าเปปฏิบัติคาฉลีไย (X = 3.48, 
S.D.=0.88) ตามล าดับ 
 2.พืไอศึกษาปัจจัยทีมีผลตอยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดก าพงพชร 

ช งค ณภาพ 
ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) ดຌานการสงสริมละพัฒนาการ
ทองทีไยวิภาครัฐ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาการ
ทองทีไยวป็นอันดับรองจากดຌานอืไนโ ละสวน฿หญ
ภาครัฐมีการสงสริมละพัฒนาดຌานการทองทีไยว฿น
สวนทีไป็นสาธารณูปภคละสิไงอ านวยความ
สะดวกยังขาดการสงสริมละพัฒนา฿นรืไองของ
ครงการ กิจกรรม ละการประชาสัมพันธ์ดຌานการ
ทองทีไยว 

2) ดຌานการสงสริมการลงทุนภาครัฐ
ควรน าอาจุดขใงของจังหวัดมาป็นจุดขายดຌาน
การทองทีไยว พืไอป็นการกระตุຌนการลงทุนของนัก
ลงทุนทัๅงชาวเทยละชาวตางชาติ ละปัจจัยส าคัญ฿น
การขับคลืไอนการลงทุนดຌานการทองทีไยวคือ 
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การ฿หຌความส าคัญดຌานการทองทีไยวอยาง
ตอนืไองของภาครัฐ 

3) การพัฒนาปัจจัยพืๅนฐานดຌานการ
บริการทองทีไ ยวจั งหวัดเมมีความพรຌอมดຌ าน
ปัจจั ยพืๅ นฐานดຌ านการบริ การท องทีไ ยว ช น  
1) ระบบขนสงยังเมมีความพรຌอม 2) บุคลากรดຌานการ
บริการ ยังมีขຌอจ ากัดดຌานภาษา ตางประทศ 3) การ
ประชาสัมพันธ์หลงทองทีไยวละกิจกรรม
สงสริมการทองทีไยวมีนຌอย 4) จ านวนป้ายบอก
ทางเปหลงทองทีไยวมีนຌอยมากละ 5) สินคຌาทางการ
ทองทีไยวละบริการทางการทองทีไยวยังเมเดຌ
มาตรฐาน 

4) การสงสริมการตลาดละประชาสัมพันธ์
อยางมีวิสัยทัศน์ภาย฿น 5-10ปี ขຌางหนຌาจังหวัดควร
พัฒนามาตรฐาน กฎกณฑ์฿นการบริการการทองทีไยว 
พืไอ฿หຌป็นมาตรฐานดียวกัน ละควรพัฒนาบุคลากร
ดຌานการทองทีไยว พืไอสรຌางความประทับ฿จ฿หຌก
นักทองทีไยว฿นการกลับมาทองทีไยวอีก นอกจากนีๅ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์฿นหลายชองทางละ
หลายรูปบบ พรຌอมทัๅงสรຌางความชืไอมัไน฿นรืไองความ
ปลอดภัย฿หຌกิดขึๅนกนักทองทีไยว 
 

ปัจจัยการบร หารจัดการภาคอกชน 
1) การร วมมื อส งสริ มการลงทุ น 

ผูຌประกอบการมีการขงขันกันสูง ผูຌประกอบการ 
ตຌองการ฿หຌภาครัฐขຌามาชวยหลือ รืไองการจัดหา
หลงงินทุน ละสนับสนุนดຌานวิชาการ 

2) การรวมมือพัฒนาภัณฑ์พืไอการ
ทองทีไยวสินคຌาทางการกษตรเมเดຌพัฒนาหรือ
ปรรูป฿หຌป็นสินคຌาพืไอการทองทีไยวอยาง
จริงจัง ภาครัฐเมเดຌขຌามาสงสริมละสนับสนุนพืไอ
พิไมคุณคาละมูลคา฿นผลิตชุมชน ละควรจัด
ศูนย์บริการจ าหนายผลิตภัณฑ์พืไอการทองทีไยว
ตามสຌนทางการทองทีไยว 

3) การรวมสรຌางครือขายการทองทีไยว 
ผูຌประกอบการคยรวมกันสรຌางครือขายระหวาง
ผูຌประกอบการดຌวยกัน ตเมประสบความส ารใจ 
พราะมีการขงขันกันสูง สิไ งทีไภาคอกชน
ตຌ อ ง ก า ร คื อ ฿ หຌ ภ า ค รั ฐ  ขຌ า ม า ส นั บ ส นุ น 
ดຌานงบประมาณละป็นตัวกลาง฿นการสรຌาง
ครื อข า ย  พืไ อสรຌ า ง จุ ดยื น ร ว มกั น ฿นการ
ขับคลืไอนการทองทีไยว 

ปัจจัยการบร หารจัดการภาคประชาชน
ละองค์กรท้องถ ่น 

1) การมีสวนรวม฿นการจัดการหลง
ทองทีไยวของชุมชน ภาคประชาชนละองค์กร
ทຌองถิไน฿นฐานะป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียละป็น 
ผูຌอยู฿นพืๅนทีไหลงทองทีไยวควรมีบทบาท฿นการ
จัดการหลงทองทีไยวดຌวยการด านินการอง
หรือขຌาเปรวมจัดการกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
ดยภาครัฐอาจจัด฿หຌมีการอบรมความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ อกชน ประชาชนละองค์กร
ทຌองถิไนบุคคลทีไ จะป็นก าลั งส าคัญ฿นการ
ด านินการรืไองหลานีๅ คือ ผูຌน าทຌองถิไน จะตຌอง
ป็นผูຌมีวิสัยทัศน์มีความรอบรูຌ ป็นทีไ คารพ
ศรัทธา กระตุຌน฿หຌคน฿นชุมชนขຌามามีไสวนรวม
฿นทุกกระบวนการ 

2) การสรຌ างจิ ตส านึ กร วมปกป้ อง
ผลประยชน์หลงทองทีไยว ภาคประชาชนละ
องค์กรทຌองถิไน฿นฐานะป็นผูຌทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไ 
ป็นผูຌมีสวนเดຌสวนสียคนส าคัญ ตຌองเดຌรับการ
ปลูกฝังจิตส านึกรวมปกป้องผลประยชน์หลง
ทองทีไยว ดยภาครัฐตຌองขຌามาสรຌางกระบวนการ
รียนรูຌรวมกับคน฿นทຌองถิไน฿หຌมีความรูຌกีไยวกับ
ผลกระทบอันจะกิดจ ากหล งทองทีไ ยว      
ละองค์กรทຌองถิไนตຌองป็นหลัก฿นการสรຌางจิตส านึก
รวม ดยรวมมือกับ ผูຌน าชาวบຌาน ปราชญ์ชาวบຌาน 
ผูຌอาวุส ซึไงป็นทีไคารพนับถือของชาวบຌานละ
ยาวชน พืไอ฿หຌคนหลานีๅกิดความรัก ความหวงหน
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ชุมชนของตนอง ดยทุกคนถือป็นจຌาของ
ทຌองถิไนรวมกัน กลุมป้าหมาย฿นการสรຌาง
จิ ตส านึ กร วมปกป้ องผลประยชน์ หล ง
ทองทีไยว คือ คน฿นทຌองถิไนทุกคนซึไ ง ป็น
จຌาของทຌองถิไน ฿หຌชวยกันรักษาละหวงหน
หลงทองทีไยว 

ช งปร มาณ 
กลุ ม ตั ว อย า ง มี ค ว ามคิ ด  หใ น ฿น

ประ ดใ น กีไ ย วกับการบริ ห ารจั ดการการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร ฿น
ภาพรวม อยู ฿นระดับทีไมาก ดยมีคาฉลีไ ย 
ทากับ ( X = 3.61, S.D.=0.84) มืไอพิจารณา
ป็นรายปัจจัย ทัๅง 3 ดຌาน พบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดหในกีไยวกับปัจจัยการบริหารจัดการ
ภาครัฐมากทีไสุด คาฉลีไย ( X = 3.67ุ S.D. = 
0.85) รองลงมา คือ ปัจจัยการบริหารภาคอกชน 

คาฉลีไย ( X = 3.55ุ S.D. = 0.86) ละกลุม
ตัวอยางมีความคิดหใน นຌอยทีไสุด คือ ปัจจัย 
การบริหารจัดการภาคประชาชนละองค์กร
ทຌองถิไนคาฉลีไย ( X = 3.52ุ S.D. = 0.86) 
ตามล าดับ 

3. พืไอน าสนอยุทธศาสตร์ทีไหมาะสม฿น
การบริหารจัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของ
จังหวัดก าพงพชร ดยวิคราะห์จากผลการศึกษาทัๅง
ชิงคุณภาพละชิงปริมาณ สรุปป็นยุทธศาสตร์    
เดຌ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ บงออกป็น 4 ยุทธวิธี อันเดຌก ยุทธวิธีการ
สงสริมละพัฒนาการทองทีไยวยุทธวิธีการ
สงสริมการลงทุน ยุทธวิธีการพัฒนาปัจจัยพืๅนฐาน
ดຌานการบริการทองทีไยวละยุทธวิธีการสงสริม
การตลาดละประชาสัมพันธ์อยางมีวิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การบริหารจัดการ
ภาคอกชน บงออกป็น 3 ยุทธวิธี อันเดຌก ยุทธวิธี
การรวมมือสงสริมการลงทุน ยุทธวิธีการรวมมือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พืไอการทองทีไยว ละยุทธวิธี
การรวมสรຌางครือขายการทองทีไยว 

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การบริหารภาค
ประชาชนละองค์ กรทຌ องถิไ น บ งออกป็ น  
3 ยุทธวิธี อันเดຌก ยุทธวิธีการมีสวนรวม฿นการ
จัดการหลงทองทีไยวของชุมชน ยุทธวิธีการ
สรຌางจิตส านึกรวมปกป้องผลประยชน์หลง
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 งคม ยุทธวิธีการส ง สริมละพัฒนาการ
ทองทีไยวพืไอพัฒนาศรษฐกิจ ละยุทธวิธีการ
สงสริมละพัฒนาการทองทีไยวบบบูรณาการ
อยางยัไงยืน 
 
ข้อสนอนะ 

การศึกษาวิจัยรืไอง ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัด
ก าพงพชร ผูຌวิจัยขอน าสนอขຌอสนอนะ ดังนีๅ 
 
ข้อสนอนะช งนยบาย 

1. จังหวัดควรก าหนดผน นยบาย ผนงาน
ละครงการ฿นยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทองทีไยวอยางยัไงยืนของจังหวัดก าพงพชร฿หຌ
ป็นรูปธรรมละชัดจน พืไอป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติ ดยควรก าหนดป็นยุทธศาสตร์หลักของ
การทองทีไยวจังหวัดก าพงพชร ละมีการบง
หนຌาทีไความรับผิดชอบ พืไอ฿หຌมีการตรียมการ
วางผน รวมถึงการด านินการประสานงาน อีกทัๅงมีการ
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ก ากับดูลละการติดตามผลงาน พืไอประมินผลงาน
อยางตอนืไอง ซึไงการประมินผลควรมีการตงตัๅง
คณะกรรมการทีไมีความรูຌความชีไยวชาญกับการ
ทองทีไยวพืไอท าการประมินรวมถึงการติดตาม
฿นทุกขัๅนตอนการปฏิบัติงานพืไอน ามาวิคราะห์
ปรับกຌยุทธวิ ธี ฿หຌ หมาะสมกับ วลาละ
สถานการณ ์

2. จังหวัดควรมีการวางผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว พืไอ฿หຌกิดความนืไอง฿นการก าหนดยุทธศาสตร์
ละยุทธวิธี ฿หຌมีความสอดคลຌองกับผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหลงชาติ 
 
ข้อสนอนะระดับหน่วยปฏ บัต  

1. รัฐบาล ควรมีการสงสริม฿หຌทุกภาคขຌามามี
สวนรวม฿นการก าหนดยุทธศาสตร์ละน า
ยุทธศาสตร์ลงเปปฏิบัติ฿หຌกิดผลจริง ดยการมี
ครงการทีไนຌนพัฒนาการทองทีไยวอยางป็น
รูปธรรม 

2. ภาครั ฐ ควรมีการส งสริมละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทຌองถิไนอยางจริงจัง ควรพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาด฿หຌความรูຌ฿นดຌาน
วิชาการ 

ใ. ภาคอกชน ควรรวมมือกับภาครัฐละภาค
ประชาชน พืไอผนึกก าลังพัฒนาการทองทีไยว฿หຌเป
฿นทิศทางดียวกัน  

ไ. ภาคประชาชน ฿นฐานะป็นผูຌอยู฿นพืๅนทีไ 
รับรูຌขຌอทใจจริงกีไยวกับปัญหาอุปสรรค ควร฿หຌความ
รวมมือกับภาครัฐละภาคอกชน ฿นการพัฒนาการ
ทองทีไยวทีไนຌนกຌปัญหาทีไทຌจริง 

 
ข้อสนอนะ฿นการว จัยครัๅงต่อเป 

1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการทองทีไยวชิง
วัฒนธรรม ดยมุงนຌนทีไหลงทองทีไยวทาง
ธรรมชาติป็นหลัก นืไองจากป็นหลงทองทีไยว
ทีไ ป็นรงจูง฿จ฿หຌนักทองทีไยวดินทางมา
ทองทีไยวยังจังหวัดก าพงพชรมากทีไสุด  

2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการทองทีไยว    
฿นดຌานการประชาสัมพันธ์฿หຌมากขึๅนดยศึกษาถึง
หลง฿นการรับรูຌขาวสารการทองทีไยว นืไองจาก
จังหวัดก าพงพชรมีหลงทองทีไยวมากมาย 
ตยังขาดการประชาสัมพันธ์ รวมถึงขຌอมูลทีไ
ประชาสัมพันธ์อยางครบถຌวน 
 3. ควรมีการศึกษาชิงลึก฿นสวนภาคอกชน
ละภาคประชาชน ฿นฐานะผูຌสนอสินคຌาละ
บริการ฿นชุมชนทຌองถิไน พืไอป็นการสรຌางการมี
ส วนร วมของผูຌ ประกอบการ ละพืไ อป็นการ
พัฒนาการทองทีไยวทีไยัไงยืน฿นลักษณะบูรณา
การ฿นจังหวัดก าพงพชร 
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การพัฒนาศักยภาพครือข่ายค ้มครองส ทธ ทางภูม ปัญญาท้องถ ่นของผู้สูงอาย  
(ว ฒ อาสาธนาคารสมองีิจังหวัดสระบ รี 

Networks’ิSkillิDevelopmentิofิElders’ิRights  
(Senior Volunteer Brain Bank) Protection toward Local Wisdom, 

 Saraburi Province 
 

อ านวยิิปิ่นพ ลา1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา 1) การลกปลีไยนรียนรูຌ กนน าครือขายคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญา

ทຌองถิไนของผูຌสูงอาย ุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)จังหวัดสระบุรี 2) วิคราะห์ปัจจัยดຌานภาวะผูຌน า จิตอาสา ความรูຌ สุขภาพ
ละวลาทีไมีผลตอการปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 3) การสรຌางครือขาย จัดท า ท านียบ
กนน าคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี พรຌอมทัๅงน าสนอป็นชิง
นยบายสาธารณะตอกลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดสระบุรี  ฿นการวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยชิง
คุณภาพ ด านินการดย 1) การสัมภาษณ์จาะลึกละ 2)การสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางทีไป็นสมาชิกครือขายของ
ผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)ทัๅง 1ใ อ าภอ฿นจังหวัดสระบุรี 3) การจัดวทีสาธารณะพืไอ฿หຌมีการสดงความคิดหใน 
ขຌอสนอนะ ซึไงผลของการวิจัยดยสรุปพบวา 1) จากการสัมภาษณ์จาะลึกละสนทนากลุมพบวา ฿นดຌานภาวะผูຌน าตຌอง
ท า฿หຌป็นตัวอยางหในชัดจน ดຌานจิตอาสาตຌองอธิบาย฿หຌสมาชิก฿หมมีความขຌา฿จถึงการมีจิตอาสา ทีไจะขຌามารวมกลุม
พืไอชวยหลือสังคมดยเมหวังผลตอบทน ดຌานสุขภาพ สวน฿หญทีไมาประชุมหรือท ากิจกรรมรวมกันมีสุขภาพดี        
ดຌานความรูຌ เมจ าป็นตຌองจบระดับปริญญาซึไงสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองมีองค์ความรูຌอยู฿นตัวองดยฉพาะ          
ภูมิปัญญาทຌองถิไนชนปราชญ์ชาวบຌานดยยึดหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดຌานวลา ผูຌสูงอายุ(สมาชิกวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง)จะตຌองมีวลา฿นการท ากิจกรรมดยจะตຌองมีการบอกกลาวลวงหนຌา ซึไงสอดคลຌองกับการจัดวทีสาธารณะ การมีภาวะผูຌน า
จะตຌองฝຄกปฏิบัติละป็นตัวอยาง฿หຌหในอยางชัดจน ดຌานจิตอาสา ตຌองอธิบาย฿หຌรูຌละขຌา฿จวาจะตຌองท าอะเรบຌาง ดຌานสุขภาพ 
สวนผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นสมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองมีสุขภาพดี ดຌานความรูຌ เมจ าป็นตຌองจบระดับปริญญาตตຌองยึด
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง สมาชิกทุกทานมีองค์ความรูຌอยู฿นตัวอง พรຌอมทีไจะ฿หຌความชวยหลือสังคม ดຌานวลา 
สมาชิกทุกทานมีวลาอยูลຌว พียงจຌง฿หຌทราบลวงหนຌาละ฿หຌขารูຌวาขามีคุณคาตอสังคมสวนรวม 
 
ค าส าคัญ : 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 wisdom  ุ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 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลัยทคนลยสียาม 
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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) 

 
บทน า 

ความจริงหกสิบลຌว ถึงมຌจะป็นวลาทีไ
สมควรทีไจะ฿หຌผูຌมีอายุนຌอยขຌามาท าหนຌาทีไของขา
บຌาง มีอกาสท าหนຌาทีไ รากใยังป็นกองหนุนทีไคอย
ปกป้องคุຌมครองบຌานมือง รียกวา บรนบงก์(Brain - 
Bank) ธนาคารมันสมอง รียกวา คณะกลุมทีไคอยจຌองดู
พืไอวาจะท าประยชน์฿นบຌานมืองเดຌอยางเรบຌาง
คลຌายโป็นผูຌชวยของคนหนุมสาว ซึไงป็นก าลังของ
ผนดินรา ถึงมຌวาราจะหกสิบกวาตรากใยัง
ชวยเดຌ ราจะคอยพงพิจารณาทุกรืไองทีไตอเปจะ
ป็นปัญหาทีไนาหวง฿ยของประทศ จากพระราช
ด ารัส฿นสมดใจพระนางจຌาฯ พระบรมราชินีนาถ 
(วันทีไ 11 สิงหาคม 2543) 

ประทศรามีผูຌ กษียณอายุทีไ มี ความรูຌ
ความสามารถจ านวนมากบุคคลหลานีๅปรียบประดุจ
ธนาคารสมองอยูกระจัดกระจายตามทีไตางโเมมี
อกาสขຌามาชวย฿นการพัฒนาอันป็นประยชน์
กประทศชาติลย ท าอยางเรราจึงสามารถน า
บุคคลหลานีๅมาชวยงานสวนรวมของประทศชาติ
เดຌบຌางสืบนืไองมาจากพระราชด ารัสของสมดใจ
พระนางจຌาฯพระบรมราชินีนาถทีไทรงมีพระมหา 
กรุณาธิคุณพระราชทาน฿นทีไประชุมมหาถระ
สมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัยพระต าหนักจิตรลดา 
 

 
รหฐาน มืไอวันทีไ 11 สิงหาคม 2543 นืไอง฿นมหา
มงคลสมัยฉลิมพระชนมพรรษา ทีไเดຌอัญชิญมา
ดังกลาวขຌางตຌนมีประดในรับสัไงกีไยวกับรืไอง ธนาคาร
สมอง ดยทรงหในวา ประทศเทยมีผูຌกษียณอายุทีไมี
ความรูຌความสามารถจ านวนมากบุคคลหลานีๅปรียบ
ประดุจธนาคารสมองกระจายอยู฿นจังหวัดตางโเมมี
อกาสขຌามาชวย฿นการพัฒนาอันป็นประยชน์
กประทศชาติ ท าอยางเรจึงจะสามารถน าบุคคล
หลานีๅมาชวยงานสวนรวมของประทศชาติเดຌ 

 ผูຌทีไกษียณอายุลຌวเมวาจะป็นจากภาค
ราชการหรือภาคอกชนหรือรียกอีกอยางหนึไงวา
ผูຌสูงอายุตยังมีความรูຌความสามารถทีไจะสละ
วลาน าอาความรูຌความสามารถทีไหลากหลาย 
ความชีไยวชาญภูมิปัญญาตางโทีไสัไ งสมเวຌมา
ถายทอด฿หຌค านะน าสูชุมชน สังคม ละประทศชาติ
ดยอาศัยประสบการณ์ของตละบุคคลนัๅน      
ซึไงสมดใจพระนางจຌาฯพระบรมราชินีนาถทรงมี
สายพระนตรยาวเกลทรงลใงหในถึงความส าคัญ
ของผูຌสูงอายุทีไป็นทรัพยากรบุคคลทีไมีคุณคาตใม
เปดຌวยประสบการณ์ชีวิตละภูมิปัญญาซึไงถือป็น
องค์ความรูຌทีไมีอยู฿นตัวบุคคลอยางมากมายหรือ
อีกนัยหนึไงรียกบุคคลหลานีๅวา วุฒิอาสาธนาคาร
สมอง 
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คณะรัฐมนตรีจึงเดຌด านินการสนองพระราช
ด ารัสดังกลาว ดยมีมติมืไอวันทีไ 15 สิงหาคม 2543 
มอบหมาย฿หຌทุกกระทรวง ส ารวจทรัพยากรบุคคลทีไ
พຌนจากต าหนงเปลຌวดຌวยการลาออกหรือกษียณอายุ
ตยังมีสุขภาพดี มีความรูຌความสามารถ฿นการประดิษฐ์ 
คิดคຌนการวิจัย หรือการพัฒนาประทศ มีความพรຌอม
ละสมัคร฿จสมัครป็นวุฒิอาสา ฿นธนาคารสมอง
ดย฿หຌส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ (สศช.)ป็นหนวยทะบียนกลาง
ธนาคารสมอง มีหนຌาทีไรวบรวมขຌอมูล จัดท าบัญชีหรือ
ท านียบผูຌทรงคุณวุฒิ จ านก ป็นสาขาตามความ
หมาะสม ละป็นตัวประสานชืไอมยงกับครือขาย
ตางโ พืไอจัด฿หຌวุฒิอาสาฯเดຌน าความรูຌ ประสบการณ์
ละความชีไยวชาญ มาชวยงานทีไสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของหนวยงานละป็นประยชน์ตอ
สวนรวม ตลอดจนสนอนะมาตรการตอคณะรัฐมนตรี
฿นการน าวุฒิอาสาฯหลานีๅมารวมพัฒนาประทศ 

ธนาคารสมองจึงป็นศูนย์รวมผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นสาขาอาชีพตางโทีไกษียณอายุลຌวทัๅงจากภาครัฐ 
ภาคอกชน ละผูຌทรงภูมิปัญญา฿นทຌองถิไนทีไมีสุขภาพดี 
มีความพรຌอมละสมัคร฿จทีไจะน าปัญญา ความรูຌ 
ละประสบการณ์มาชวยพัฒนาประทศดยเมหวัง
ผลตอบทน มุงถึงผลประยชน์สวนรวม ดยประสาน
ละชืไอมยงครือขายตางโ พืไอ฿หຌวุฒิอาสาฯ     
เดຌท างานสอดคลຌองกับความตຌองการของชุมชน 
สังคม ละประทศชาติตอเป วุฒิอาสาธนาคารสมองป็น
คลังปัญญาของประทศ ทีไพรຌอมอาสารวมพัฒนาสังคม 
ละประทศชาติ฿นลักษณะการสรຌางครือขาย
การท างานรวมกัน ฿นอันทีไจะสรຌางความอยูดีมีสุข
กประชาชน ดยเมหวังผลตอบทนสวนตนต
มุงถึงประยชน์สวนรวมของประทศ พืไอกอ฿หຌกิดการ
พัฒนาอยางยัไงยืน ดยฉพาะดຌานภูมิปัญญาของ
ผูຌสูงอายุอันป็นการตอบสนองพระราชด ารัส     
฿นสมดใจพระนางจຌาสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 

฿นการจัดตัๅงธนาคารสมอง(ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, 2553) 

 ผูຌกษียณอายุหรือผูຌสูงอายุทีไขຌามาป็นวุฒิ
อาสาธนาคารสมองนัๅนบางทานกใยังท า฿จเมเดຌ  
มืไอหมดจากอ านาจ บຌางกใทุกข์฿จนืไองจากมีภาระ
หนีๅสิน ภาระลูกหลาน คนทีไคยมีอ านาจ มีผูຌ฿ตຌบังคับ   
มีคนคอย฿หຌบริการ มีคนคอยอา฿จ ตลຌวทุกอยางตຌอง
หายเปหมด มืไอวันวลานัๅนมาถึง บຌางกใขຌาวัดท าบุญ  
พืไอความสบาย฿จ บางสวนกใคิดเดຌดยการน าความรูຌทีไมี
อยูมาป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง พืไอรับ฿ชຌชุมชน 
สังคม ประทศชาติตอเป พราะตละทานทีไกษียณอายุ
มาลຌวนลຌวต ป็นผูຌทีไมีวุฒิภาวะสูงดຌวยกัน    
ทุกโทานตทาทีไสังกตหในปัญหามีอยูตละ
ทานยังขาดภาวะผูຌน าอยูมากมาย ซึไงตละทานกใยัง
เมยอมรับสภาพตัวอง เมวาจะท าอะเร ตัวองจะตຌองรูຌ
หมดทุกอยาง ถูกตຌองทุกอยางพราะถือวาตัวองอาวุส
มากกวาคนอืไน คอยขຌางมีอัตตาสูง ดังนัๅนการมาป็น
วุฒิอาสาธนาคารสมองจึงคอยขຌางเมประสบผลส ารใจ 
ป็นตຌนวาท างานอาต฿จตัวอง คิดวาผูຌอืไนหรือ
พืไอนป็นผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาเปหมด ขาดคนอา฿จ     
฿จนຌอย ละอีกอยางวุฒิอาสาธนาคารสมอง
จะตຌองป็นผูຌทีไมีจิตอาสา เมหวังผลประยชน์ตอบ
ทน ท างานดຌวย฿จ อาความรูຌทีไมีอยู฿นตัวองออกมา
ชวยกันพัฒนาประทศชาติ ซึไงจะหในเดຌจากบาง
ทานมืไอมาสมัครป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  
มักจะถามว า เดຌอะเรบຌ าง เดຌค าตอบทนทาเร         
นัไนหละมันบงบอกถึงสภาพของศรษฐกิจ     
ละสังคมของชาติ วา฿นอนาคตจะป็นอยางเร 
กษียณมาลຌวตຌองรูຌค าวาพอพียง จึงป็นปัญหา
ของสังคมอยู฿นปัจจุบันนีๅพราะทานยังเมขຌา฿จ
ค าวาจิตอาสาดีพอ อีกประการหนึไงทีไส าคัญผูຌทีไมี
จิตอาสาจะตຌองมีความรูຌ ความรูຌท า฿หຌกิดสงสวาง
฿นชีวิต ทานจะตຌอง฿ชຌความรูຌทีไมีอยู฿นตัว รวมกับ
ความป็นจิตอาสาทีไทานตຌองการขຌามาอยู ฿หຌป็น
ประยชน์ตอประทศชาติตอเป อีกประการหนึไงทีไ
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ส าคัญทานจะตຌองป็นผูຌทีไมีสุขภาพขใงรง ทานจึงจะ
สามารถป็นผูຌทีไมีจิตอาสาเดຌสมบูรณ์ สวน฿หญผูຌทีไ
กษียณลຌวกือบรຌอยละจใดสิบ มักจะมีรคประจ าตัว
ทรกซຌอนอยู ท า฿หຌทานเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไ     
฿นการป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเดຌตใมทีไประการ
สุดทຌายทีไส าคัญทีไสุดทานตຌองมีวลา฿หຌกับการทีไจะ
มาป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง ตามความป็นจริงลຌว     
ผูຌ กษียณอายุสวน฿หญชอบท าตัวเมคอยมีวลา 
ภาระกิจมากมายป็นตຌนวาเปหาหมอประจ ารักษา
รคประจ าตัว ลีๅยงหลาน ดี๋ยวลูกคนนัๅนมายีไยม 
หลานคนนีๅมาหา กใลยป็นปัญหา฿นรืไองการ
บริหารวลาของตัวอง ดังทีไกลาวมาป็นพียงสวน
หนึไงของผูຌทีไจะมาป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง     
จึงสงผลตอการปฎิบัติงานของวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง฿นปัจจุบันนีๅ 

จังหวัดสระบุรีบงการปกครองออกป็น 
13 อ าภอ ประกอบดຌวย อ าภอมือง กงคอย วังมวง  
มวกหลใก ฉลิมพระกียรติ พระพุทธบาท บຌานหมอ 
หนองดน ดอนพุด สาเหຌ หนองค วิหารดง ละหนอง
ซง ซึไง฿นปัจจุบันมีผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
ประมาณ  21 ทาน จากการประชุมของรองผูຌวาสระบุรี
ละเดຌกลาว฿นทีไประชุมพืไอหารือนวทางการ
ด านินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองของจังหวัด
วารัฐบาลเดຌมีนวนยบายทีไจะสริมสรຌางกระบวนการ
มีสวนรวมจากคลังสมอง ภูมิปัญญาผนดิน ปราชญ์
ชาวบຌาน฿นการลกปลีไยนรียนรูຌพืไอสนับสนุน
การพัฒนาประทศ กลุ มจั งหวั ด ละจั งหวั ด               
ละคณะรัฐมนตรีเดຌมอบหมาย฿หຌส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคม
หงชาติท าหนຌาทีไป็นหนวยทะบียนกลางธนาคาร
สมองละป็นตัวกลางชืไอมประสานครือขาย
ตางโพืไอ฿หຌวุฒิอาสาธนาคารสมองเดຌน าความรูຌ
ละประสบการณ์ดຌานตางโ มารวมขับคลืไอน
การท างาน฿น฿นรูปบบการ฿หຌความชวยหลือ  
กหนวยงาน องค์กรละชุมชน ดยมุงนຌนการสรຌาง

ครือขายการท างานระหวางผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคาร
สมอง)กับหนวยงานระดับจังหวัดตลอดจนรวม
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาเปสูการปฏิบัติ  
฿น 5 ยุทธศาสตร์หลักเดຌก การพัฒนาคุณภาพคน
ละสังคมเทย การสริมสรຌางความขใมขใงของ
สังคมเทย การปรับครงสรຌางทางศรษฐกิจ การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการสริมสรຌาง
ธรรมาภิบาล  ดยวุฒิอาสาธนาคารสมองป็นผูຌทีไมาจาก
ขຌาราชการหรือผูຌสูงอายุทีไกษียณมาลຌว ละอาสา
ทีไจะน าความรูຌละประสบการณ์ตางโมา฿หຌความ
ชวยหลือกหนวยงานภาครัฐ องค์กร ละชุมชน
ตางโ฿นพืๅนทีไของจังหวัดสระบุรี 

  ดຌวยหตุผลดังทีไเดຌกลาวมาลຌว ผูຌวิจัยจึงมี
ความสน฿จทีไจะท าการวิจัยรืไองการพัฒนาศักยภาพ
ครือขายคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของ
ผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)฿นจังหวัดสระบุรี  
ประกอบดຌวย ดຌานภาวะผูຌน า จิตอาสา ความรูຌ สุขภาพ 
ละวลา ซึไงจะป็นตัวบงชีๅถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)ตละทาน
ละจะสงผลตอนวทาง฿นการน าความรูຌ ประสบการณ์
มาชวยหลือ ฿นการพัฒนาประทศชาติ จังหวัด องค์กร 
ชุมชน หนวยงานภาครัฐละอกชน฿นพืๅนทีไจังหวัด
สระบุรี฿หຌมีทิศทางดียวกันป็นอยางดี ละยัไงยืน
ตอเป฿นอนาคต 
 
วัตถ ประสงค์฿นการศึกษาว จัย 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌก าหนดวัตถุประสงค์
ทีไจะท าการศึกษาเวຌ ใ ประดในหลัก ดังนีๅ 

1. การลกปลีไยนรียนรูຌ กนน าครือขาย
คุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 

2. วิคราะห์ปัจจัยดຌานภาวะผูຌน า จิตอาสา 
ความรูຌ สุขภาพละวลามีผลตอการปฎิบัติหนຌาทีไ
ของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี 
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3. การสรຌางครือขาย จัดท า ท านียบกน
น าคุຌมครองสิทธิทางภูมิปัญญาของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี พรຌอมทัๅงน าสนอป็นชิง
นยบายสาธารณะตอกลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ส านักงานจังหวัดสระบุรี 
 
ประยชน์ที่คาดว่าจะเด้รับ 

การวิจัยครัๅงนีๅ คาดวาจะเดຌประยชน์ ดังนีๅ 
1. เดຌผูຌทีไ กษียณอายุ  ผูຌสู งอายุ  มาป็น

สมาชิกวุฒิอาสาธนาคารสมองพิไมขึๅน 
2. ประชาชนทัไวเป หนวยงานตางโเมวา

ภาครั ฐหรื อภาคอกชนมีความรูຌ ความขຌ า฿จ฿น             
การปฏิบัติหนຌาทีไของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) 
จังหวัดสระบุรี 

ใ. สมาชิกผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) 
มีความป็นมาตรฐานดียวกัน฿นการ฿หຌบริการก
หนวยงานตางโทีไรຌองขอความชวยหลือมา 

4. สมาชิกผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) 
มีความขຌา฿จ฿นการป็นภาวะผูຌน า มีจิตอาสา มีสุขภาพ
ขใงรง พรຌอมทัๅงมีวลาทีไจะปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยาง
สมบูรณ์ 

5. เดຌสงวนเวຌซึไงภูมิปัญญาทຌองถิไนดยฉพาะ
ปราชญ์ชาวบຌานของ (ผูຌสูงอายุ) ผูຌทีไป็นสมาชิกวุฒิ
อาสาธนาคารสมอง 

6. หนวยงานทีไกีไยวขຌองหรือผูຌทีไสน฿จ฿ชຌป็น
นวทางการวิจัยพิไมติม฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅนตอเป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

฿นการวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยเดຌทบทวนวรรณกรรม
กีไยวกับทฤษฎี ละนวคิดทีไกีไยวขຌอง เดຌก นวคิด
ทฤษฎีภาวะผูຌน าของดรຍาฟ (Daft , 1999) ภาวะผูຌน า   
ป็นความสามารถของคนทีไป็นผูຌน า฿นการ฿ชຌ
อิทธิพลหรือนຌมนຌาวบุคคลอืไนพืไอน าเปสูการ
บรรลุถึงป้าหมายขององค์การ ดังนัๅน มืไอกลาวถึงภาวะ
ผูຌน ากใสดงว าตຌองประกอบดຌวยองค์ประกอบ          

ใ ประการ คือ ตຌองมีทัๅงคนซึไงเดຌก ผูຌน ากับผูຌตาม 
การนຌมนຌาวหรืออิทธิพลละป้าหมายของ      
การบริหารการจัดการ นวคิดทฤษฎีจิตอาสาของมิชิตา 
จ าปาทศ รอดสุทธิ (2551) จิตอาสา ป็นการ฿หຌมืไอ     
คนตางโริไมรัก ละมีมตตากับบุคคลอืไนมากขึๅน       
ขຌา฿จผูຌอืไนมากยิไงขึๅนวาตຌองการอะเร ก าลังอยู฿นสภาพ฿ด 
สามารถ฿หຌความชวยหลืออะเรเดຌบຌาง จนน ามาสูการ฿หຌ 
สละสิไงทีไมีอยูเมวาจะป็นวลา รงงาน รงสมอง 
งิน สิไงของ อวัยวะพืไอชวยหลือ฿หຌผูຌอืไนละ
สังคมมีความสุขมากยิไ งขึๅนซึไ งมีความสัมพันธ์     
กับทฤษฎีการ฿หຌบริการของ จอนห์ ดี มิลท (John D. 
Millett, 1954) ฿หຌความหในของการ฿หຌบริการวา
จะตຌองมีลักษณะทีไส าคัญ 5 ประการ การ฿หຌบริการดຌวย
ความสมอภาค (Equitable Service) การ฿หຌบริการทีไตรง
ตอวลา (Timely Service)การ฿หຌบริการทีไพียงพอ 
(Ample Service) การ฿หຌบริการอยางตอนืไอง 
(Continuous Service)ละการ฿หຌบริการอยาง
กຌาวหนຌา (Progressive Service)นวคิดทฤษฎี
กีไยวกับความรูຌ หรือภูมิปัญญา(Wisdom)ของ    
ปีตอร์ ซง (Peter  Senge,1990) ทีไส าคัญมี 5 ประการ 
การคิดอยางป็นระบบ องค์ความรูຌหงตนอง     
บบผนความคิด การสรຌางวิสัยทัศน์รวมกัน ละการ
รียนรูຌป็นทีม นวคิดทฤษฎีสุขภาพทฤษฎีการดูล
ตนองของอรใม (Orem, 2001) ป็นนวคิดทีไ
สรຌางขึๅนหรือคຌนพบจากความป็นจริงกีไยวขຌองกับ
การดูลตัวอง นวคิด฿นการวิจัยของ อรใม อธิบาย
มนทัศน์ของการดูลเวຌวา การดูลตนองป็น
การปฏิบัติกิจกรรมทีไบุคคลริ ริไมละกระท า
พืไอ฿หຌกิดประยชน์กตนอง฿นการด ารงเวຌ    
ซึไงชีวิต สุขภาพ ละความป็นอยูอันดี นวคิด
ทฤษฎีผูຌสูงอายุของมคพอร์สัน (McPherson,1983) 
เดຌกลาวเวຌสรุปเดຌวาผูຌสูงอายุสวน฿หญคอยโถดถอย
ออกมาจากสังคมละมีความสุขกับการท ากิจกรรม
ดยฉพาะกิจกรรมกับคนหมูมากซึไงเดຌ฿ชຌความรูຌ
ความสามารถทีไตัวองมีอยู ละนวคิดทฤษฎี
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กีไยวกับวลาของ คิม ฮิลล์ (Kim  Hill,1985) เดຌ
อธิบายถึงความชับซຌอนของวลา฿นการท างานกับ
เมเดຌท างานดยฉพาะผูຌสูงอายุจะตຌองมีกิจกรรม
รวมกลุมปรียบสมือนมีจิตอาสา฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์ตอสังคมสวนรวม การมีวลามากหรือ
นຌ อยขึๅ นอยู กั บความชับซຌ อนทางวัฒนธรรม฿น
สวนประกอบตางโเมวาจะป็นรูปบบของกิจกรรม฿น
ยามวางทัๅงทีไป็นบวกละป็นลบกใอาจสัมพันธ์กับ
ความงายละความยากของการด ารงชีพดยผูຌทีไมี

จิตอาสาจะตຌองมีวลา฿นการท ากิจกรรมรวมกลุม 
มีการบริหารวลาอยางชัดจน 
 
กรอบนวค ด 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ผูຌวิจัยเดຌ
สรຌางกรอบนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
ของความสัมพันธ์ของตัวปรตางโดังนีๅ 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอบขตของการว จัย 

ขอบขตดຌานพืๅนทีไครอบคลุมพืๅนทีไทัๅง 1ใ อ าภอ
ของจังหวัดสระบุรีทีไมีสมาชิกผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) ป็นครือขายอยู 

ขอบขตดຌานนืๅอหา การวิจัยครัๅงนีๅดยมุงนຌน
การมีภาวะผูຌน าจิตอาสา ความรูຌ สุขภาพ ละการมีวลา 
฿นการมาป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง(ผูຌสูงอายุ)฿หຌเดຌ
นวทางตามวัตถุประสงค์ละกรอบนวคิด  
 ขอบขตด้านประชากร 

1. ประชากร ทีไ ฿ชຌส าหรับการสัมภาษณ์
จาะลึก ซึไงป็นผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก (Key Informants)    
ทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅประกอบดຌวย 

 
 

 
ผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ทัๅง 13 

อ าภอ ฿นขตจังหวัดสระบุรี  
2. ประชากร ทีไ฿ชຌส าหรับการสนทนากลุม 

ป็นตัวทนผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)      
ทัๅง 13  อ าภอ ฿นขตจังหวัดสระบุรี 

ใ. ประชากร ทีไ฿ชຌส าหรับการจัดวทีสาธารณะ
พืไอรวมระดมความคิดหใน ซึไงประกอบเปดຌวยผูຌสูงอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ทัๅง 13 อ าภอ ฿นขตจังหวัด
สระบุรี  
 
กล ่มตัวอย่าง 

1. ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก  (Key Informants) จ านวน  
20 คน   

2. กลุมตัวอยางส าหรับการสนทนากลุม 
จ านวน 50 คน 

ตัวปรตาม 

พศ 
อายุ 

การศึกษา 
รายเดຌ 

อาชีพกอนกษียณ 
 

  การพัฒนาศักยภาพครือขายคุຌมครองสิทธิ 
ทางภูมิปัญญาทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ 

 (วุฒิอาสาธนาคารสมอง) 
ภาวะผูຌน า 
จิตอาสา 
ความรูຌ 
สุขภาพ 
วลา 

 

ตัวปรอ สระ 
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3. กลุมตัวอยางส าหรับการจัดวทีสาธารณะ 
เดຌกผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)ทัๅง 13 อ าภอ   
฿นขตจังหวัดสระบุรี ทัๅง 13 อ าภอ จ านวน 65 คน     
ดยเดຌจากการสุมตัวอยางบบงายอ าภอละ 5 คน   
 
การกใบรวบรวมข้อมูล 

การออกปฏิบัติงานภาคสนาม฿นการวิจัย
ครัๅงนีๅ คณะผูຌวิจัยละผูຌชวยนักวิจัยเดຌด านินการ
กใบรวบรวมขຌอมูลดังนีๅ 

1. การสัมภาษณ์จาะลึก ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก  
ทัๅ ง20 คนดยคณะนักวิจั ยละผูຌ ช วยนักวิ จั ย 
จัดตรียมประดในละสรຌางบบสัมภาษณ์บบมี
ครงสรຌาง ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌครอบคลุมประดใน ละตัวปร
ตางโทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยละพืไอ฿หຌเดຌค าตอบทีไสามารถ
น าเปตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเดຌจากนัๅนเดຌ
น าเปสัมภาษณ์จาะลึกกลุมป้าหมายดังทีไเดຌ
กลาวเวຌขຌางตຌน 

2. การสนทนากลุม คณะผูຌวิจัยละผูຌชวย
นักวิจัยเดຌท าการนัดหมายตัวทนตละอ าภอ  
พรຌอมทัๅงสถานทีไทีไจะท าการสนทนากลุม ดยมีการ
จัดตรียมประดในตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการวิจัย฿น
ครัๅงนีๅ ละมีการ฿ชຌครืไองบันทึกทปสียงป็นตัว
ชวย฿นการกใบขຌอมูล 

ใ. การจัดวทีสาธารณะ พืไอ฿หຌมีการสดง
ความคิดหใน ขຌอสนอนะ ละการติมตใมขຌอมูลอยาง
กวຌางขวางกีไยวกับประดในทีไวิจัย ดยคณะผูຌวิจัย  ละ
ผูຌชวยนักวิจัยเดຌก าหนดสถานทีไละนัดหมาย
ลวงหนຌากับกลุมตัวอยางทีไป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมอง(ผูຌสูงอายุ) 
 
ว ธีการด าน นการว จัย 

การด านินการวิจัย฿ชຌวิธีการวิจัยชิงคุณภาพ 
ดังนีๅ 

คณะผูຌวิจัย ท าการวิคราะห์ขຌอมูลชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ดยอาศัยวิธีการวิคราะห์ชิง

พรรณนา (Descriptive) ดຌวยการวิคราะห์ชิง
นืๅอหา (Content  Analysis)   

    
สร ปผลของการว จัย 

กลุมตัวอยางทีไเดຌจากการสัมภาษณ์จาะลึก   
มีความสอดคลຌองกับการสนทนากลุมละการจัด
วทีสาธารณะดยสรุปพบวาดຌานภาวะผูຌน าจิตอาสา 
สุขภาพ ความรูຌละวลาของผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) ฿นขตจังหวัดสระบุรีจะตຌองป็น
ผูຌน าตนอง พัฒนาตนองกอน ซึไงป็นตຌนบบอยางทีไดี
฿หຌกับสมาชิกดຌวยกัน ดยยึดหลักการบริหาร ไ มิติ    
คือ กาย จิต฿จ สังคม ละวลา ละอาศัยหลัก ใ อ 
คือ อาหาร ออกก าลังกายละอารมณ์ ทีไส าคัญทีไสุด
จะตຌองมีความมตตา กรุณา มีคุณธรรมประจ า฿จ   
฿นฐานะป็นผูຌทีไมีจิตอาสา จึงจะสามารถมีภาวะ
ผูຌน าเดຌอยางสมบูรณ์ นวทางทีไท า฿หຌกิดภาวะผูຌน า
ของผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จะตຌองท างานบบ
มีสวนรวมพืไอก าหนดปัญหาละการกຌปัญหา มีการ
ก าหนดนยบาย  จุดมุงหมาย วัตถุประสงค์฿หຌชัดจน 
ตลอดทัๅงการขຌาถึงทรัพยากรตางโ ชน ขຌอมูลขาวสาร 
หลงงินสนับสนุน อุปกรณ์ ครืไองมือละสิไงทีไ฿ชຌ
สอยทีไจ าป็นตอการปฏิบัติงานของผูຌสู งอายุ    
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ความมีภาวะผูຌน า฿นการ
ท างานป็นทีมทีไมีประสิทธิภาพ จะตຌองปຂด฿จกวຌาง 
สรຌางความนาชืไอถือกระจายความรับผิดชอบ มีความ
ซืไอสัตย์ตอสมาชิก สรຌางความพึงพอ฿จ฿นกลุมสมาชิก     
มีการลกปลีไยนการรียนรูຌ  ขจัดความขัดยຌง 
รวมกันชวยกຌเขปัญหาสามารถดึงสมาชิก฿หຌขຌา
มารวมทีมงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพส าหรับการ฿หຌ
ความคุຌ มครองภูมิ ปัญญาทຌองถิไ นของผูຌ สู งอายุ           
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) ป็นทรัพย์สินทางปัญญาทีไมี
คาของประทศเทยตกลับถูกมองขຌาม ละยังเมมี
หนวยงาน฿ดทีไขຌาเปจัดการ฿หຌความคุຌมครองอยาง
จริงจังละนืไองจากปัจจุบันมืไอมีการปຂดสรีทางการคຌา
กับตางประทศพิไมมากขึๅนกใกลับท า฿หຌประทศ         
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฿นลกตะวันตกขຌามาฉกฉวยอาภูมิปัญญาหลานีๅ  
เปขอรับความคุຌมครองภาย฿ตຌกฎหมายสิทธิบัตร
อยูสมอ ละขาดผูຌสืบทอดละสานตอภูมิปัญญา
ทຌองถิไนเทยยังป็นอีกปัญหาหนึไงทีไท า฿หຌภูมิปัญญา
ทຌองถิไนอันทรงคุณคาหายสาบสูญเป จากการทีไ
ประทศเทยป็นหลงทีไมีทรัพยากรชีวภาพทีไสมบูรณ์
จึงกิดกระบวนการการรียนรูຌทีไจะ฿ชຌจากทรัพยากร
ทีไมี฿หຌป็นประยชน์ดยมีการสัไงสมองค์ความรูຌ
ดังกลาว ละถายทอดองค์ความรูຌตางโนัๅน จากรุน
หนึไ งสูคนอีกรุนหนึไ งองค์ความรูຌทีไ รวบรวมเดຌนัๅน         
มีดຌวยกันหลายรูปบบทัๅงจากการบอกลา ถายทอด
ออกมาผานทางศิลปะ การสดงออกทางวัฒนธรรม   
การจดบันทึกลง฿น฿บลาน ละสมุดขอยซึไงมีการ
คัดลอกตอโกันมารุนลຌวรุนลา ซึไ งองค์ความรูຌ
บางสวนอาจกระจัดกระจายเปจนคลาดคลืไอนเม
ชัดจนจนท า฿หຌองค์ความรูຌตางโหายสาบสูญเป      
฿นทีไสุด ประกอบกับวิถีชีวิตบบดัๅงดิมถูกปลีไยนปลง
เปดยความกຌาวหนຌาทางวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
เดຌขຌามามีบทบาทส าคัญ฿นการพัฒนาชีวิตละ
ความป็นอยูของคน฿นชุมชน การถายทอดองค์
ความรูຌระหวางคนรุนกอนกับคนรุน฿หมจึงขาดชวง 
มຌวาจะมีการวางรากฐานของการสืบทอดภูมิปัญญา
ทຌองถิไนดยการตงตัๅงละยกยองชิดชูบุคคล       
ผูຌถายทอดองค์ความรูຌทีไ กีไยวกับภูมิปัญญาเทย       
฿นหลายขนงการสืบสานละอนุรักษ์หลงขຌอมูล
องค์ความรูຌภูมิปัญญาทຌองถิไนของเทยเม฿หຌสูญ
หายเป ตอยางเรกใตามการขาดการสนับสนุนอยาง
ตอนืไองดຌานงบประมาณจากภาครัฐ การเมกลเก
ทางการบริหาร ละเมมีกฎหมายรองรับ฿นการด านินการ
ตลอดจนการเมมีหนวยงานทีไรับผิดชอบดยตรง    
จึงสงผลท า฿หຌขาดคลนผูຌทีไจะท าหนຌาทีไสืบทอดองค์
ความรูຌ฿หຌกคนรุนหลังพราะองค์ความรูຌบางประภท
ป็นสิไงทีไทรงคุณคาทางจิต฿จของกลุมคนหนึไงตเม
อาจน า มาสรຌางป็นรายเดຌ ชน ศิลปะ นาฏศิลป์
พืๅนบຌานทีไเมพรหลาย฿นวงกวຌางผูຌคน฿นชุมชน      

จึงขาดรงจูง฿จทีไจะรียนรูຌมรดกทางวัฒนธรรมนัๅนโ 
ละภาครัฐองกใเมเดຌสนับสนุนรืไองรายเดຌ฿หຌกับผูຌทีไ
ป็นครูภูมิปัญญาเทยอยางป็นรูปธรรมจึงท า฿หຌขาด
คลนบุคลากรผูຌซึไ งท าหนຌาทีไ ฿นการสืบสานละ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาทຌองถิไน ฿นทีไสุด องค์ความรูຌอันป็น
ภูมิปัญญาทຌองถิไนจึงหันมา฿หຌความสน฿จกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทีไมาจากธรรมชาติ ชน สมุนเพรตางโ 
รวมทัๅงองค์ความรูຌทีไกีไยวกับการ฿ชຌผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติ  ละวิธีการรักษาการพทย์ทางลือก
นอกจากการพทย์ผนปัจจุบัน ชน การนวดผน
เทย หรือ การรักษารคดຌวยสมุนเพร ด้านจ ตอาสา 
ผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จะตຌองป็นผูຌ฿หຌ 
มีพรหมวิหาร 4 มีจิตอาสาทีไทຌจริง พราะผูຌสูงอายุทีไจะ
ขຌามารวมงานหรือป็นสมาชิกวุฒิอาสาธนาคาร
สมองเมมีคาตอบทน มาดຌวย฿จ มีความสียสละ
สวนตัว ด้านส ขภาพ ผูຌสูงอายุ ตຌองมีสุขภาพ
ขใงรงรับผิดชอบตอตัวอง ฿นการปฎิบัติงาน
ชวยหลือสังคม฿นสิไงทีไตนองมีประสบการณ์   
ละความชีไยวชาญอยู฿นตัวอง ด้านความรู้ ผูຌสูงอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จะตຌองมีองค์ความรูຌอยู ฿น
ตัวอง ละมีความสามารถ฿นตัวองพรຌอมจะอุทิศ
฿หຌป็นประยชน์ตอสังคมสวนรวมละ ด้านความวลา 
วลาป็นสิไงส าคัญมากพราะผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง)จะตຌองมีการด านินกิจกรรมรวมกัน    
การบริหารวลาของตัวอง฿นการลงพืๅน฿หຌความรูຌ
กับหนวยงานตางโทีไรຌองขอความชวยหลือมา
  
อภ ปรายผลการว จัย 

จากผลการวิจัยดังกล าว พบวา ผูຌ สู งอายุ        
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง) จังหวัดสระบุรี฿นการปฏิบัติงาน
ด้านภาวะผู้น า ซึไงตัวผูຌน าองจะตຌองมีพฤติกรรม
ผูຌน า มีความรูຌ มีรงจูง฿จ ประสบการณ์ทักษะความ
ชีไยวชาญ฿นงานของตนองสามารถป็นตัวอยาง
฿หຌกับผูຌรวมงานเดຌป็นเปตาม นวคิดทฤษฎีภาวะ
ผูຌน าของดรຍาฟ (ิDaft )ด้านจ ตอาสา การ฿หຌมืไอคนตางโ 
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ริไมรักละมีมตตากับบุคคลอืไนมากขึๅน ขຌา฿จผูຌอืไนมาก
ยิไงขึๅนวาตຌองการอะเร ก าลังอยู฿นสภาพ฿ด สามารถ฿หຌ
ความชวยหลืออะเรเดຌบຌาง จนน ามาสูการ฿หຌ สละสิไงทีไมี
อยู เมวาจะป็นวลา รงงาน รงสมอง งิน สิไงของ 
อวัยวะ พืไอชวยหลือ฿หຌผูຌอืไนละสังคมมีความสุข
มากยิไงขึๅนซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของม ช ตา จา
ปาทศ รอดส ทธ  ด้านส ขภาพ ผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง) ป็นผูຌมีความรับผิดชอบตอการกระท า
ของตนองป็นผูຌทีไมีความสามารถละตใม฿จทีไจะ
ดูลตนองหรือผูຌทีไอยู฿นความปกครองของตนอง
การดูลตนองป็นสิไงส าคัญละป็นความจ าป็น
฿นชีวิตของบุคคลพืไอด ารงรักษาสุขภาพชีวิตการ
พัฒนาการ ละความป็นปกติสุขของชีวิต (Well 
bing)฿นการปฎิบัติงานชวยหลือสังคม฿นสิไงทีไ
ตนองมีประสบการณ์ละความชีไยวชาญอยู฿น
ตัวองป็นเปตามนวคิดทฤษฎีสุขภาพทฤษฎี  
การดูลตนองของอรใม (Oremี ด้านความรู้ 
มีการคิดอยางป็นระบบ องค์ความรูຌหงตนอง       
บบผนความคิด การสรຌางวิสัยทัศน์รวมกันละการ
รียนรูຌป็นทีมสอดคลຌองกับนวคิดทฤษฎีกีไยวกับ
ความรูຌ  หรือภูมิปัญญา(Wisdom)ของปีตอร์ิซงิ
(Peter  Sengeี ด้านวลาดยฉพาะผูຌสูงอายุ
(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)จะตຌองมีกิจกรรมรวม
กลุมปรียบสมือนมีจิตอาสา฿ชຌวลาวาง฿หຌป็น
ประยชน์ตอสังคมสวนรวม รูปบบของกิจกรรม
฿นยามวางทัๅงทีไป็นบวกละป็นลบกใอาจสัมพันธ์
กับความงายละความยากของการด ารงชีพ    
ดยผูຌทีไมีจิตอาสาจะตຌองมีวลา฿นการท ากิจกรรม
รวมกลุม มีการบริหารวลาอยางชัดจนป็นเป
ตามนวคิดทฤษฎีกีไยวกับวลาของ ค มิฮ ลล์
(Kim  Hillีิการคุຌมครองสิทธิภูมิปัญญาทຌองถิไน
ของผูຌสูงอายุ (วุฒิอาสาธนาคารสมอง)฿นสภาพ
ความป็นจริงของชุมชนทຌองถิไนทีไมีการสืบทอด  
ละด ารงวิถีของชุมชนอยูเดຌนัๅน พราะมีปัจจัย
ส าคัญคือชุมชนทຌองถิไ นมีความรูຌ อันกิดจาก

ประสบการณ์การปฏิบัติจริงมีการ สัไงสม สืบทอด 
ปรับปลีไยน ละสรຌางความรูຌ฿หมตลอดวลาตความรูຌ
สวน฿หญป็นความรูຌฝังลึกอยู฿นตัวบุคคล หากมีการ
สริมสรຌางพลังการ จัดการความรูຌภูมิปัญญาทຌองถิไน 
จะป็นการสนับสนุน฿หຌชุมชนทຌองถิไนมีความรูຌทีไชัด
จຌงท า฿หຌกิดการรียนรูຌ พืไอการปลีไยนปลง      
เดຌอยางกวຌางขวาง ละมีประสิทธิภาพมากขึๅน    
จะหในเดຌวาการจัดการความรูຌเม฿ชรืไอง฿หมทีไเกล
ตัว ตป็นสวนหนึไง฿นวิถีชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
ทีไตຌองปรับตัวองพืไอ฿หຌอยูรอดละทาทันกับ
ความ ปลีไยนปลง ละความป็นเปของธรรมชาติ
สรรพสิไงทีไมีการคลืไอนเหวอยางเมหยุดนิไงดยฉพาะ
การหวงหนองค์ความรูຌของตละบุคคลซึไงป็นภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนของผูຌสูงอายุ(วุฒิอาสาธนาคารสมอง)
ซึไงมีความสอดคลຌองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ์    
ควรพจน์ เดຌกลาวถึงระบบการคุຌมครองสิทธิทาง
ปัญญา฿นปัจจุบันเมอาจ฿ชຌ พืไอการรับรองละ
คุຌมครองภูมิปัญญาทຌองถิไนละศิลปวัฒนธรรม
พืๅนบຌานเดຌอยางหมาะสมละป็นธรรม ดังนัๅนจึงมี
ความจ าป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีการพัฒนาระบบ
กฎหมายทีไมีลักษณะฉพาะตัวหมาะสมกับตละ
ประทศ หากตคุຌมครององค์ความรูຌพืๅนบຌาน ภูมิปัญญา
ทຌองถิไนกใจะกอ฿หຌกิดการอนุรักษ์ละมีการดูล
ทรัพยากรดังกลาว฿นลักษณะดียวกัน ละมีความ
หมาะสมสอดคลຌองกับสภาพละงืไอนเขของการ
อนุรักษ์ การ฿ชຌประยชน์ ละการพัฒนาสงสริม
ภูมิปัญญาทຌองถิไนละศิลปวัฒนธรรมพืๅนบຌานของ
เทย ดยค านึ งถึ งบริบทของสภาพปัญหาทัๅ ง฿น
ระดับประทศละระดับลกดยการพัฒนาปรับปรุง
ระบบกฎหมายฉพาะ฿หຌมีความหมาะสมตอการ
คุຌมครองภูมิปัญญาทຌองถิไนละศิลปวัฒนธรรม
พืๅนบຌานของเทยตอเป 
 
ข้อสนอนะ 
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1. ผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองจะตຌองป็นผูຌทีไมีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ละเมฝัก฿ฝ่ดຌานการมือง 

2. ผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองจะตຌองป็นผูຌทีไมีภาวะผูຌน า มีจิตอาสา มีความรูຌ 
สุขภาพรางกายขใงรง ละมีวลาพียงพอตอ
การท ากิจกรรม  

3. ผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองจะตຌองรูຌบทบาทละหนຌาทีไของวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง  

4. ผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองควรทีไจะตຌองมีหลักพรหมวิหาร 4 ฿นการ
ด านินชีวิตของตัวอง  

5. ผูຌสูงอายุทีไจะมาป็นวุฒิอาสาธนาคาร
สมองจะตຌองมีความประมาณตัวองเดຌ เมยึดติด

กับต าหนงหรือหนຌาทีไ  หลังจากกษียณอายุ
มาลຌว  

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌทีไก าลัง
จะกษียณอายุหรือผูຌสูงอายุทัไวเปทีไมีความรูຌ
ความสามารถเดຌรับทราบอยางทัไวถึงทุกหนวยงาน
เมวาจะป็นภาครัฐหรืออกชน 

7. หนวยงานของรัฐทีไมีสวนกีไยวขຌอง
ละรับผิดชอบดยตรง ตຌอง฿หຌการสนับสนุนอยาง
ตอนืไอง 

8. ภาครัฐควรมีกลเกทางการบริหาร
จัดการ ฿นการด านินการตลอดจนการเมมีหนวยงาน
ทีไรับผิดชอบดยตรง มีมาตรการบางอยางพืไอคุຌมครอง
สิทธิภูมิปัญญาทຌองถิไนเม ฿หຌถูกฉกฉวยเป฿ชຌ
ประยชน์อยางเมป็นธรรมพืไอประยชน์ของคน
คบางกลุม 
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ปัจจัยห่งความส ารใจของกล ่มผล ตภัณฑ์ช มชนิ(OTOP)ิประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูล 
The Factors Affecting the Success ofิCommunities’ิProductิ(OTOPี in 

Food Category in Satun Province 
 

อกส ทธ ิิอมณี1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษา 1) พืไอศึกษาปัจจัยทีไมีผลตอการด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล 2) พืไอสรຌางตัวชีๅวัด (KPIs) ความส ารใจ฿นการด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณผูຌศึกษา฿ชຌบบสอบถาม (Questionnarire) ละเดຌน า
บบสอบถามเปจก฿หຌกลุมตัวอยางจากผูຌผลิตสินคຌา OTOP ฿นจังหวัดสตูล ดย฿ชຌสถิติรຌอยละ คาฉลีไย ละสวนบีไยงบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาปัจจัยหงความส ารใจของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูลปัจจัย
ดຌานรายเดຌกลุม การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกสอดคลຌองกับสมมติฐาน สวนปัจจัยดຌานระยะวลาการกอตัๅง สัดสวนพศ ละ
ระดับการศึกษาเมสอดคลຌองกับสมมุติฐาน 
 
ค าส าคัญิ: ความส ารใจ, 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 
 

 

                                                 
1 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยวสทิร์น 
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บทน า 
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ

ฉบับทีไ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ป็นผนทีไเดຌอัญชิญ 
นวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวมาป็นปรัชญา
น าทาง฿นการพัฒนาละบริหารประทศ ดยยึดหลัก
ทางสายกลางพืไอ฿หຌประทศรอดพຌนจากวิกฤติ 
สามารถด ารงอยูเดຌอยางมัไนคง ละน าเปสูการพัฒนา
ทีไสมดุลมีคุณภาพ ละยัไงยืน฿นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรจึงมีนยบาย
ครงการหนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์พืไอป็นอาชีพสริม
ละขจัดความยากจนดยมีครงการหนึไ งต าบล    
หนึไงผลิตภัณฑ์ ซึไงป็นนยบายทีไจะสงสริมศรษฐกิจ
ชุมชน ละการพึไงพาตนองของประชาชนพืไอ฿หຌ
ตละชุมชนเดຌน ามิปัญญา ละทรัพยากร฿นทຌองถิไน
มา฿ชຌ฿หຌกิดมูลคาสามารถท ารายเดຌ฿หຌกับชุมชนละ
เดຌผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพป็นทีไตຌองการของตลาด
ทัๅง฿นละตางประทศ ดยมีหลักการพืๅนฐาน  3 ประการ
คือ การสรຌางภูมิปัญญาทຌองถิไนสูสากล การพึไงตนอง
ละคิดอยางสรຌางสรรค์ ละการสรຌางทรัพยากร
มนุษย์ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2551) 

ลักษณะของครงการหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
จะป็นลักษณะของกิจกรรมการ฿หຌผูຌคน ฿นต
ทຌองถิไนผลิตผลิตภัณฑ์ทีไมีคุณภาพป็นผลิตภัณฑ์ทีไ
ป็นความภาคภูมิ฿จของคน฿นทຌองถิไนละผลิตภัณฑ์ทีไ
หมาะสมกับ สภาวะภูมิประทศละภูมิอากาศ
ของทຌองถิไนอยางนຌอยหมูบຌานละหนึไงผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ประจ าทຌองถิไนเมจ าป็นตຌองป็นสินคຌา   
ตอาจจะป็นวัฒนธรรมทຌองถิไนอยางดนตรี
พืๅนบຌานการละลนพืๅนบຌานละอืไนโมาประยุกต์ 
พืไอพัฒนา฿หຌกิดหลงทองทีไยวทางวัฒนธรรม
รวมเปถึงการพัฒนาหลงทองทีไยวตามธรรมชาติทีไ
มีอยู ดิม ฿นทຌองถิไนดยมีการตัๅ งป้าหมายเวຌวา
กิจกรรมดังกลาวจะตຌองมีการพัฒนา฿หຌป็นทีไ
ยอมรับทัไวเปละขยายเปสูระดับลก฿หຌเดຌ฿น

อนาคต สวนรัฐบาลพรຌอมทีไจะขຌาชวยหลือ฿น
ดຌานความรูຌสมัย฿หม ละการบริการาจัดการพืไอ
ชืไอมยงสินคຌาจากชุมชนสูตลาดทัๅ ง ฿นละ
ตางประทศ 

จากนยบายครงการ หนึไงต าบล หนึไงผลิตภัณฑ์ 
ป็นนยบายพืไอกຌปัญหาความยากจนพืไอป็นรากฐาน฿น
การพัฒนาประทศตอเป ซึไงหากนยบายการด านิน
ครงการหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ประสบความส ารใจ
นัๅน฿นภาพรวมระดับประทศนัๅนกใถือวาสามารถ
กຌปัญหาวิกฤตทางศรษฐกิจเดຌ ละสามารถยกระดับ
ความป็นอยูของคน฿นประทศ฿หຌมีชีวิตความ
ป็นอยูทีไดีขึๅน จึงเดຌศึกษาถึงผลส ารใจของการ
ด านินงานครงการหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ 
ดังนัๅนมืไอมีการวิจัยรืไองนีๅสรใจสิๅนลຌว ผลการวิจัยนีๅ
สามารถน าเปป็นองค์ความรูຌพืไอพัฒนาครงการนีๅ
฿หຌมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลยิไงขึๅน 

ส าหรับจังหวัดสตู เดຌมีครงการหนึไงต าบลหนึไง
ผลิตภัณฑ์ทีไมีหลายประภท ชน ประภทอาหารเดຌก 
ขนมพืๅนมือง เขคใม นๅ าพริกผา หอยนางรม ป็นตຌน 
นอกจากนีๅยังมีกลุมสินคຌาอืไนโเดຌกครืไองดืไม 
กาฟ ชาชัก ครืไอง฿ชຌประดับตกตง สืๅอผຌาครืไอง       
ตงกาย ศิลปะประดิษฐ์ละสมุนเพรทีไเม฿ชอาหาร
ละยาดยผลิตภัณฑ์ตละประภทมีการบง
ระดับตามคุณภาพสินคຌาดย฿ชຌกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดเทยจัดป็น
ระดับคุณภาพของสินคຌาตัๅงต 1-5 ดาวดยป็นการ
รับรอง฿นคุณภาพของสินคຌา 

การจัดระดับสินคຌาก าหนดคะนนรวมเวຌ 
100 คะนน เดຌก หลักกณฑ์ดຌานการผลิต ละความ
ขຌมขຌงของชุมชน ดຌานตัวผลิตภัณฑ์ละดຌานมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ ซึไงจะน ามาก าหนดระดับสินคຌาออก
ป็น 5 ระดับ  

1. ระดับ 5 ดาวป็นสินคຌาทีไมีคุณภาพ
มาตรฐาน หรือมีศักยภาพ฿นการสงออก 
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2. ระดับ 4 ดาว ป็นสินคຌาทีไมีศักยภาพ ป็น
ทีไยอมรับระดับประทศละสามารถพัฒนา       
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 (ส านักงานสงสริมภูมิปัญญาทຌองถิไน
ละวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดเทย, 2552) 

จากทีไเดຌกลาวมาขຌางตຌนจะหในเดຌวาการจัด
ระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพผลิตภัณฑ์จะท า฿หຌป็น
ทีไยอมรับละป็นทีไเวຌ฿จ฿หຌกผูຌบริภค ซึไงท า฿หຌ
สามารถชืไอมยงผลิตภัณฑ์จากธุรกิจชุมชนสู
ตลาดทัๅง฿นประทศละตางประทศ  

ดังนัๅน การวิจัยรืไอง ปัจจัยทีไมีผลตอการ
ด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล พบวากลุมประภท
อาหาร ฿นจังหวัดสตูล มีหลากหลายละป็นทีไ
รูຌจักของคน฿นจังหวัด จึงตัๅงประดในค าถามวิจัยเดຌ
วา ครงการหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ของประภท
อาหาร ฿นจังหวัดสตูล ปัจจัยอะเรบຌางทีไมีผลตอ
การด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ประภทอาหาร฿นจังหวัดสตูลละพืไอสรຌางตัวชีๅวัด 
(KPIs) อะเรบຌางทีไมีผลตอความส ารใจ฿นการด านินงาน
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  ประภท
อาหาร ฿นจังหวัดสตูล 
 

ระบียบว ธีการว จัย 
ประชากรละกลุมตัวอยาง 

ประชากรป้าหมายทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿น
ครัๅงนีๅเดຌกผูຌผลิตสินคຌาหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ทีไ   
ผานการคัดสรรสุดยอดหนึไงต าบลหนึไงผลิตภัณฑ์ระดับ 

1-5 ดาว ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูล จ านวน 170 คน 
ก าหนดขนาดของกลุมตัวอยางดย฿ชຌตาราง
ส ารใจรูปขอของครจซีไละมอร์กน (Krejcie 
and Morgan. 1970: 606-610) เดຌจ านวน 118 กลุม     
คาความชืไอมัไนทีไ ระดับ0.05 ละความคาด
คลืไอนทีไระดับ 95 
 
ครื่องมือว จัย 

 ค รืไ อ ง มื อทีไ ฿ ชຌ ฿ นก าร วิ จั ย ค รัๅ ง นีๅ คื อ
บบสอบถามกใ บรวบรวมขຌ อมู ล  ดยยก
บบสอบถามออกป็นตอน ดังนีๅ 

ตอนทีไ 1 ป็นบบสอบถามกีไยวกับขຌอมูล
ทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม ลักษณะค าถามป็น
บบลือกตอบตรวจสอบรายการ฿หຌลือกตอบตาม
สภาพความป็นจริง 

ตอนทีไ 2 ป็นปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ลักษณะป็น
บบตรวจสอบรายการ฿หຌลือกตอบตามสภาพ
ความป็นจริง  

ระดับ 5 = มากทีไสุด 
ระดับ 4 = มาก 
ระดับ 3 = ปานกลาง 
ระดับ 2 = นຌอย 
ระดบั 1 = นຌอยทีไสุด 

ตอนทีไ 3 ความคิดหในละขຌอสนอนะ
พิไมติมกีไยวกับความส ารใจของกลุม 
 
ว ธีการกใบรวบรวมข้อมูล 

ผูຌวิจัยเดຌด านินการกใบรวบรวมขຌอมูลดย
฿ชຌบบสอบถามทีไเดຌปรับปรุงลຌวเปกใบขຌอมูล 
ดຌวยตนองจากผูຌผลิตสินคຌา OTOP เดຌครบตาม
จ านวน 118 กลุม หลังจากนัๅนน าบบสอบถามทีไ
รับคืนมาตรวจสอบความถูกตຌองสมบูรณ์พืไอน าเป
วิคราะห์ตอเป 

 

81



วารสารวจิัยมหาวิทยาลยัวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

สถ ต ที่฿ช้฿นการว คราะห์ข้อมูล 
น าบบสอบถามทีไเดຌมาตรวจสอบความ

ถูกตຌอง ดยน าฉพาะฉบับทีไสมบูรณ์เปลงรหัส 
ละท าการวิคราะห์ดຌวยคอมพิวตอร์ดย฿ชຌ
ปรกรมส ารใจรูป SPSS (Statistical Package 
for the Social Science for Windows) ซึไงม ี
สถิติ฿นการวิคราะห ์ดังนีๅ  

1. การวิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของกลุมตัวอยาง 
ลักษณะบบสอบถามป็นบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ฿ชຌวิธีการหาคาความถีไ (Frequency) ลຌว
สรุปออกมาป็นคาความถีไรຌอยละ (Percentage)  

2. การวิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจ
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนดยการหาคาฉลีไยละ
สวนบีไยงบนมาตรฐานซึไงสรุปดยรวมละรายขຌอ
ดยก าหนดนๅ าหนักคะนนดังนีๅ 

ตอบมากทีไสุด ก าหนดนๅ าหนัก        
คะนน ป็น 5 

ต อ บ ม า ก  ก า ห น ด นๅ า ห นั ก         
คะนน ป็น ไ 

ตอบปานกลาง ก าหนดนๅ าหนัก   
คะนนป็น 3 

ต อ บ นຌ อ ย  ก า ห น ด นๅ า ห นั ก         
คะนนป็น 2 

ตอบนຌอยสุด ก าหนดนๅ าหนัก     
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 

ผลการว คราะห์ 
การวิจัยรืไองปัจจัยหงความส ารใจของ

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 ปีจ านวน ไ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ 
26.5 รองลงมีระยะการกอตัๅง 3-4 ปี มาจ านวน 44 กลุม 
คิดป็นรຌอยละ 25.9 ระยะวลา฿นการกอตัๅง 1 - 2 ปี 
จ านวน ใ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ 20.6 ระยะวลา฿น
การกอตัๅง 5-6 ปี จ านวน ใไ กลุม คิดป็นรຌอยละ 20.0 
ละระยะวลา฿นการกอตัๅงตไ ากวา 1 ปี จ านวน 12 กลุม 
คิดป็นรຌอยละ 7.1  

1.2 สัดสวนของพศหญิงสวน฿หญอยู
ระหวางอายุ 31-40 ปี จ านวน 5็ กลุมคิดป็นรຌอยละ 
ใใ.5 รองลงมาสัดสวนของพศหญิงอยูระหวางอายุ 
21-30 ปี จ านวน 55 กลุม คิดป็นรຌอยละ ใ2.ไ 
สัดสวนของพศหญิงอยูระหวางอายุ 41-50 ปี จ านวน 
ใๆ กลุมคิดป็นรຌอยละ 21.2 สัดสวนของพศหญิง
อยูระหวางอายุ 51-60 ปี จ านวน 15 กลุมคิดป็นรຌอย
ละ .่่  สัดสวนของพศหญิงอยูระหวางอายุ 10-20 ปี 
จ านวน ไ กลุม คิดป็นรຌอยละ 2.ไ ละสัดสวนของพศ
หญิงอยูระหวางอายุอืไนโ จ านวน ใ กลุม คิดป็นรຌอย
ละ 1.่ 

1.3 ระดับการศึกษาของหัวหนຌากลุม
สวน฿หญมีระดับการศึกษาอยู ฿นระดับมัธยม 
ศึกษาตอนตຌน จ านวน ๆ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ ใ่.2 
รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช จ านวน 56 กลุม คิดป็นรຌอยละ ใ2.้ มีระดับ
การศึกษาอยู฿นระดับประถมศึกษา จ านวน 26 กลุม 
คิดป็นรຌอยละ 15.3 มีระดับการศึกษาอยู฿นระดับ
อนุปริญญา/ปวส จ านวน 20 กลุม คิดป็นรຌอยละ 11.8 มี
ระดับการศึกษาอยู฿นระดับปริญญาตรี จ านวน 2 กลุม 
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คิดป็นรຌอยละ 1.2 ละมีระดับการศึกษาอยู฿นระดับสูง
กวาปริญญาตรี จ านวน 1 กลุม คิดป็นรຌอยละ 0.6  

1.4 รายเดຌของกลุมสวน฿หญอยูทีไ 8,00-
10,000 บาท จ านวน 90 กลุม คิดป็นรຌอยละ 52.9 
รองลงมารายเดຌของกลุมสวน฿หญอยูทีไ 5,001-8,000 บาท 
จ านวน 62 กลุม คิดป็นรຌอยละ 36.5 รายเดຌของกลุม
สวน฿หญอยูทีไ 10,001-15,000 บาท จ านวน 14 กลุม 
คิดป็นรຌอยละ 8.2 ละรายเดຌของกลุมทีไตไ ากวา 
5,000 บาท ละ 15,001-20,000 บาท จ านวน 2 กลุม            
คิดป็นรຌอยละ 1.2 

1.5 การสนับสนุนการองค์กรภายนอก
สวน฿หญมาจากงินจากกองทุนหมูบຌานจ านวน 
89 กลุม คิดป็นรຌอยละ 52.4 รองลงมามาจากงิน
สวนตัว จ านวน 48 กลุม คิดป็นรຌอยละ 28.2 งิน
กูຌยืมจากสถาบันการงิน จ านวน 15 กลุม คิดป็นรຌอย
ละ 8.8 งินกูຌยืมจากบุคคลคุຌนทีไคย จ านวน 12 กลุม 
คิดป็นรຌอยละ 7.1ละงินกูຌยืมดอกบีๅยตไ าจาก
รัฐบาล จ านวน 6 กลุม คิดป็นรຌอยละ 3.5 

2. ปัจจัยของกลุมตอการด านินงานของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

2.1 ปัจจัยดຌ านการงินหรืองินทุน        
ดยภาพรวมละรายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัย
ดຌานการงินหรืองินทุนอยู฿นระดับปานกลาง มีคาฉลีไย
ทากับ ใ.1่ มืไอจ านกรายขຌอ พบวาขຌอทีไมี
ระดับคาฉลีไยสูงสุดคือกลุมมีการขายผลิตภัณฑ์ทีไ
มีมูลคาสูง฿หຌกับลูกคຌาระดับบน มีคาฉลีไยทากับ 
ใ.ไไ มีระดับความพึงพอ฿จ อยู฿นระดับมากสวนขຌอทีไมี
คาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือกลุมกูຌยืมงินจากสถาบัน
การงิน มีคาฉลีไยทากับ 2.้ไ มีระดับความพึง
พอ฿จอยู฿นระดับปานกลาง 

2.2 ปัจจัยดຌานการตลาดดยภาพรวม
ละรายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานตลาดอยู฿นระดับ
ปานกลาง มีคาฉลีไยทากับ ใ.1  ้มืไอจ านกรายขຌอ

พบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไยสูงสุดคือกลุมมีการคຌา
บบคຌาปลีกมีคาฉลีไยทากับ ใ.้5 มีระดับความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอย
ทีไสุดคือกลุมมีการจัดจ าหนายสินคຌาตางประทศ 
มีคาฉลีไยทากับ 1.็้ มีระดับความพึงพอ฿จอยู
฿นระดับนຌอย 

2.3 ปัจจัยดຌานการผลิตดยภาพรวม
ละรายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌาน
การผลิต อยู฿นระดับมากทีไสุดมีคาฉลีไยทากับ 
ไ.2ๆ มืไอจ านกป็นรายขຌอพบวาขຌอทีไมีระดับ
คาฉลีไยสู งสุดคือสินคຌามีความปลอดภัยกับ
ผูຌบริภค มีคาฉลีไยทากับ ไ.ๆ0 มีระดับความพึง
พอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด สวนขຌอทีไมีคาฉลีไย
นຌอยทีไสุดคือทานมีก าเรทีไ กิดจากการผลิต /
จ าหนายสินคຌา มีคาฉลีไยทากับ ใ.่  ่มีระดับความพึง
พอ฿จอยู฿นระดับมาก 

2.4 ปัจจัยดຌานบริหารละจัดการดย
ภาพรวมละรายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัย
ดຌานบริหารละจัดการ อยู฿นระดับมากมีคาฉลีไย
ทากับ ใ.่0 มืไอจ านกป็นรายขຌอพบวาขຌอทีไมี
ระดับคาฉลีไยสู งสุดคือสมาชิก฿นกลุมมีการ
ฝຄกอบรมสัมมนา ประชุม มีคาฉลีไยทากับ ใ.้ๆ       
มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก สวนขຌอทีไมี
คาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือกลุมมีการจัดหาละการ
บริหารวัสดุ มีคาฉลีไยทากับ ใ.ไ5 มีระดับความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมาก 

2.5 ปัจจัยดຌานผูຌน า ดยภาพรวมละราย
ขຌอพบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานผูຌน าอยู฿นระดับมาก
ทีไสุด มีคาฉลีไยทากับ ไ.ไไ มืไอจ านกป็นราย
ขຌอพบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไยสูงสุดคือผูຌน ามีภาวะ
ความป็นผูຌน าสูง มีคาฉลีไยทากับ ไ.51 มีระดับความ
พึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอย
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ทีไสุดคือผูຌน ามีความคิดสรຌางสรรค์ มีคาฉลีไย
ทากับ ไ.ใ็ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มากทีไสุด 

2.6 ปัจจัยดຌานรงงาน ดยภาพรวม ละ
รายขຌอ พบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานรงงานอยู
฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ ใ.ไ็  มืไอจ านกรายขຌอ
พบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไยสูงสุดคือกลุม฿ชຌงาน
รงงานของสมาชิก฿นกลุม มีคาฉลีไยทากับ ไ.ไไ 
มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับมากทีไสุด สวน
ขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือกลุม฿ชຌรงงานลูกจຌาง มี
คาฉลีไยทากับ 2.ใ่ มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿น
ระดับนຌอย 

2.7 ปัจจัยดຌานการมีสวนรวมของสมาชิก 
ดยภาพรวมละรายขຌอพบวาดยภาพรวมกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) มีความพึงพอ฿จดຌานปัจจัยดຌานการมี
สวนรวมของสมาชิกอยู฿นระดับมาก มีคาฉลีไยทากับ 
ไ.1ไ มืไอจ านกรายขຌอพบวาขຌอทีไมีระดับคาฉลีไย
สูงสุดคือ฿หຌความรวมมือกับกลุมอยางตใมทีไ        
มีคาฉลีไยทากับ ไ.2ๆ  มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มากทีไสุด สวนขຌอทีไมีคาฉลีไยนຌอยทีไสุดคือสมาชิก  
มีการสดงความคิดหในอยางสมไ าสมอ มีคาฉลีไย
ทากับ ไ.05 มีระดับความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ
มาก 

3. วิคราะห์ขຌอมูลปรียบทียบ 
วิ  ค ร า ะห์ ขຌ อ มู ล  ป รี ย บ  ที ย บ

ความรูຌสึกพึงพอ฿จตอปัจจัยของกลุมตอการ
ด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)จ านก
ตามขຌอมูลสวนบุคคลคือ ระยะวลา฿นการกอตัๅง
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สัดสวนของพศ
หญิงระดับการศึกษาของหัวหนຌากลุมรายเดຌของ
กลุมการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ละทดสอบ
สมมติฐานดยสถิติ F – test หากพบความตกตางของ
คาฉลีไยรายคูอยางมีนัยส าคัญทางสถิติจะ฿ชຌการ
ปรียบทียบรายคูดຌวยวิธีของชฟฟ่ (Scheffe’s 

test) ดยมีสมมุติฐานงานวิจัยทัๅงหมด 36 ขຌอ 
สามารถสรุปดังนีๅ 

4. ความคิดหในละขຌอสนอนะ 
จากการศึกษารืไองปัจจัยหงความส ารใจ

ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿น
จังหวัดสตูล ปัญหา฿นการด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ประภทอาหาร ฿นจังหวัดสตูลพบวา
สวน฿หญขาดการสรຌางองค์กรทีไขຌมขใงจ านวน      
 ็ราย คิดป็นรຌอยละ ไ.12 รองลงมาคูคຌาทางธุรกิจอยู

฿นระดับปานกลางจ านวน 2 ราย คิดป็นรຌอยละ 1.1่ 
สวนขຌอสนอนะพบวาสวน฿หญ฿หຌมีการจัดท า
บัญชีอยางตอนืไองละจ านวนพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อยางตอนืไอง ็  ราย คิดป็นรຌอยละ ไ.12 รองลงมา
สรຌางสรรค์สินคຌา฿หຌมีความหลากหลาย฿นการ
จ าหนายจ านวน ใ ราย คิดป็นรຌอยละ 1.76 
 
อภ ปรายผล 

1. วิคราะห์ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม 
ระยะวลา฿นการกอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์

ชุมชน (otop) พบวาสวน฿หญมีระยะการกอตัๅง 4-5 ปี
จ านวน ไ5 กลุม คิดป็นรຌอยละ 26.5 ฿นการหาความ
สัมพันธ พบวา ระยะวลา฿นการด านินงานกลุ มมี
ความสัมพันธ์ กับความส ารใจของกลุ มอาชีพ 
ดยฉพาะ ฿นกลุมทีไมีระยะวลา฿นการด านินงาน
ทีไยาวนานจะท า฿หสมาชิกตละคนสะสมประสบการณ
฿นการท างานมากขึๅน ละขา฿จวาจะตองท าอยางเรพืไอ
฿หกลุมของตนมีความอยูรอดดยเมลิกลมกิจการ 
ซึไงสังกตเดวา กลุมอาชีพทีไประสพความส ารใจจ านวน
มากนัๅนจะมีระยะวลาการด านินงานตัๅงต ใ – ไ ปีขึๅนเป
สอดคลຌองกับงานวิจัยปนัดดดา สุขกษม (25ไ่) 
สัดสวนของพศหญิงสวน฿หญอยูระหวางอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 5  ็กลุม฿นการหาความสัมพันธ์ พบวา สัดสวน
ของพศหญิงสวน฿หญอยูระหวางอายุ 31-40 ปีจะหใน
เดຌวาสัดสวนทีไมีความรูຌความช านาญงาน ละผาน
อุปสรรคมีความคิดความอานทีไป็นผูຌ฿หญ  
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การสนับสนุนการองค์กรภายนอกสวน
฿หญมาจากงินจากกองทุนหมูบຌาน ซึไงทางกลุมอาชีพตຌอง
พึไงพาหลงงินทุนภายนอก฿นการประกอบธุรกิจ
ชุมชน ตຌองมีการกูຌยืมหนีๅสิน พราะงินทุนของตนองเม
พียงพอ฿นการประกอบธุรกิจซึไ งตรงขຌามกับ
งานวิจัยของ ฿จมัส พลอยดี อຌาง฿นณรงค์ พใชรประสรใจ 
(2550) พบวากลุมกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไ฿ชຌงินทุน
ของตนองเมตຌองกูຌหนีๅยืมสินเมตຌองจายดอกบีๅย
ส าหรับงินลงทุน มีอกาสทีไจะประสบความส ารใจ฿น
การด านินงานมากกวาการพึไงงินกูຌดยเมมีทุนสะสม
ของตนองป็นการชีๅวาองค์กรศรษฐกิจนัๅนยัง
พึไงตนองเมเดຌ ซึไงขัดกับหลักการธุรกิจชุมชนทีไ
ตຌองการพึไงตนองกลุมกิจกรรมศรษฐกิจทีไสามารถ
พึไงตนองดຌานงินทุน หรือสามารถระดมทุนจาก
ชุมชนเดຌองจึงมีอกาสทีไจะอยูเดຌ ละติบตเดຌมากกวา
กลุมทีไพึไงงินทุนจากการกูຌยืม 

2. วิคราะห์ปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

จากการศึกษารืไองปัจจัยหงความส ารใจ 
ของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประภทอาหาร฿น
จังหวัดสตูล พบวาปัจจัยทีไมีผลตอความส ารใจของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ดຌานปัจจัยดຌานตลาด
พบวา ปัจจัยกลุมมีการคຌาบบคຌาปลีกอยู฿นระดับมาก 
สงผล฿หຌองค์กรประสบความส ารใจมากกวาองค์กร  
ทีไมีคูคຌาปลีกจ านวนนຌอย ละมีคูคຌาปลีกนนอน คูคຌาทีไ
รับสินคຌาคราวละมากโจะท า฿หຌองค์กรประสบ
ความส ารใจซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ฿จมัส    
พลอยดี อຌาง฿น ณรงค์ พใชรประสรใจ (2550) ละกลุมมี
การออกบูธสดงสินคຌาภายนอกอยู฿นระดับมาก
สดง฿หຌหในวาทางกลุมทีไมีการจัดการสดงสินคຌา
ภายนอกจะประสบความส ารใจมากกวากลุมทีไเมมี
การจัดสดงสินคຌาภายนอก พราะการจัดสดง
ภายนอกท า฿หຌลูกคຌารูຌจักสินคຌาของทางกลุมมาก
ขึๅนละมีการทดลองชิม สินคຌา ละทางลูกคຌามีการบอก
ตอ 

ดຌานปัจจัยดຌานการผลิตพบวาสินคຌา
พียงพอตอการจ าหนายอยู฿นระดับมาก การทีไสินคຌามี
พียงพอตอความความตຌองการของลูกคຌาสงผลตอ
ความส ารใจขององค์กรมากกวาสินคຌาทีไเมพียงพอ
ตอความตຌองการของลูกคຌา ละท า฿หຌทางกลุมประสบ
ความส ารใจมากกวา  

สินคຌามีความปลอดภัยกับผูຌบริภคละ 
มีคุณภาพสอดคลຌองกับงานวิจัยของณัฐธิดา           
ศิริวท(255ๆ) นืไองจากสินคຌาทีไมีความปลอดภัย
ละมีคุณภาพท า฿หຌผูຌบริภคมีความนาชืไอถือ 
ละมีความสบาย฿จ฿นการรับประทานซึไงท า฿หຌ
ทางกลุมประสบความส ารใจมากกวากลุมอืไนโ  

สินคຌาทีไผลิต/จ าหนาย มีการผลิตออกมา
หลายรูปบบอยู฿นระดับมากท า฿หຌลูกคຌามีทางลือก฿น
สินคຌามากขึๅนท า฿หຌกลุมประสบความส ารใจมาก
ขึๅน ละทานมีก าเรทีไกิดจากการผลิต/จ าหนาย
สินคຌา อยู฿นระดับมากกลุมมีผลก าเรมากท า฿หຌ
ประสบความส ารใจมากกวากลุมทีไมีผลก าเรนຌอย 
ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของจุฑารัศมิ์ พูลกษ 
(25ไ5 :15) ซึไ งเดຌศึกษาวิจัยกีไยวกับปัจจัยทีไ
สงสริม฿หຌกลุมอาชีพประสบความส ารใจนัๅน 

ดຌานปัจจัยดຌานบริหารละจัดการพบวา
สมาชิก฿นกลุมมีการฝຄกอบรมสัมมนาประชุมกลุมมี
การสรຌางองค์กร฿หຌขຌมขใง ละกลุมมีการพัฒนา
บุคลากร อยู฿นระดับมาก ปัจจัยดังกลาวสงผล฿หຌ
องค์กรประสบความส ารใจมากกวาซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ฿จมัส พลอยดี อຌาง฿นณรงค์ พใชรประสรใจ 
(2550) 

ปัจจัยดຌานผูຌน าผูຌน าป็นทีไยอมรับของ
สมาชิก฿นกลุม ละหนวยงานภายนอกผูຌน าป็นทีไ
ยอมรับของกลุม ละมีความกระตือรือรຌนละมี
ความคิดสรຌางสรรค์ มีความกระตือรือรຌน ละมีภาวะ
ความป็นผูຌน าสูง สงผล฿หຌองค์กรประสบความส ารใจ
มากกวาซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของวานิสา สุรินกาศ 
(2551) 
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ปัจจัยดຌานรงงานมืไอพิจารณา฿นต
ละดຌานจะหในเดຌวาอยู฿นระดับปานกลางนืไองจาก
฿นธุรกิจชุมชนรงงานประภท "ลูกจຌาง" มีเมมาก
นักมาก สวน฿หญป็นประภทท างาน฿หຌตนอง 
รงงานของผูຌทีไท างาน฿หຌตนองละครอบครัว 
มຌวาธุรกิจชุมชนตัๅงอยู฿นชนบท ป็นการประกอบการ
ของครอบครัวกษตรกร ตสภาพความป็นจริง
ขณะนีๅหลายโ หงประสบปัญหาขาดคลนรงงาน
ทัๅงระดับรงงานเรຌฝีมือละรงงานฝีมือ฿นระดับ
รงงานเรຌฝีมือ รงงานรุน฿หมมักจะอพยพขຌามือง 
ละทิๅงการพัฒนาอาชีพของครอบครัว คนงานทีไคย
ผานงานอุตสาหกรรมละการคຌามาลຌว 5 – ๆ ปี 
มักจะกลับเปท างานภาคกษตรเมป็นความสามารถ   
ละทักษะชิงหัตถกรรมเมมีรงงานเมอยากกลับคืน
สูภาคกษตรขาดทักษะดຌานกษตรละดຌาน
หัตถกรรมนอกจากนีๅบางกลุ มมีการน ารงงาน
ครืไองจักรมาทดทนรงงานลูกจຌางนืไองจากมี
ผลผลิตทีไนนอน สะดวก รวดรใว ละทันตอความ
ตຌองการของลูกคຌาซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของ
฿จมัส พลอยดี อຌาง฿น ณรงค์ พใชรประสรใจ (2550) 

ปัจจัยการมีสวนรวมของสมาชิกอยู฿น
ระดับปานกลาง฿นทุกดຌานเมวาการขຌารวมประชุม
หารืออยางสมไ าสมอ฿หຌความรวมมือกับกลุมอยาง
ตใมทีไสมาชิกมีการสดงความคิดหในอยางสมไ าสมอ 
ละสมาชิกมีส วนร วม฿นการกຌปัญหาอย าง
สมไ า สมอทุกดຌ านลຌ วนท า฿หຌองค์กรประสบ
ความส ารใจนืไองจากมีทีไมีสมาชิกคอย฿หຌความ
คิดหในท า฿หຌองค์กรมีความคิดทีไหลากหลาย 
สมาชิกชวยกันกຌปัญหา ชวยกัน฿หຌความรูຌ฿นสิไงทีไ
ตนองถนัด ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุภาพร 
สาธรพันธ์ (255ใ)  

 3. ความรูຌสึกพึงพอ฿จตอปัจจัยของกลุมตอ
การด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
จ านกตามขຌอมูลสวนบุคคลคือ ระยะวลา฿นการ
กอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สัดสวนของ

พศหญิง ระดับการศึกษาของหัวหนຌากลุมรายเดຌกลุม 
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกตกตางกัน 
ผลการวิจัยพบวาคาฉลีไยความหในของกลุมตอ
การด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์จ านกตามสวน 
รายเดຌกลุม การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกละ฿น
การกอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ดยภาพรวม
พบวาทีไระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 รายเดຌกลุม
฿นการกอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทีไตางกัน
มีระดับความคิด หในตอปั จจั ยกลุ มต อการ
ด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ตกตางกัน (sig = ) ตมืไอจ านกป็นรายดຌานพบวา 
รายเดຌกลุม฿นการกอตัๅงกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP) ตางกัน฿น ็ ดຌานคือ ดຌานการงินละงินทุน 
(Sig = 0.095) ดຌานการตลาด(0.000)ดຌานการผลิต
(0.000) ดຌานบริหารละจัดการ (Sig = 0.361) 
ดຌานผูຌน า (sig = 0.236) ดຌานรงงาน (sig = 0.000) 
ละดຌานการมีสวนรวมของสมาชิก(sig = 0.000) 
ทัๅงนีๅ นืไองจากรายเดຌกลุมทีไตกตางกัน ท า฿หຌ
ความคิดหในของกลุมตอการด านินงานของกลุม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ตกตางกันสอดคลຌอง
กับงานวิจัยของ มานัส พลอยดี อຌางถึง฿นณรงค์ 
พรใชรประสริฐ (2550) ทีไพบวาการด านินงานของ
กลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทีไมีรายเดຌตางกันมี
ความคิดหใน฿นการด านินงานทีไตกตางกันอยาง
มีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ดຌานระยะการ
กอตัๅง สัดสวนของพศ ละระดับการศึกษา ผลการวิจัย
พบวาคาฉลีไยความคิดหในของกลุมตอการ
ด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
จ านกตามขຌอมูลระยะการกอตัๅง สัดสวนของพศ 
ระดับการศึกษา ฿นภาพรวมพบวามีระดับความ
คิดหใ นของกลุ มต อการด านิ นงานของกลุ ม         
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตกตางกัน(sig = 0.000)              
เมสอดคลຌองกับงานวิจัยของมนัส พลอยดี อຌางถึง฿น
ณรงค์ พใชรประสริฐ (2550) กลุมทีไมีระยะการ
วลาการกอตัๅงสัดสวนของพศ ละระดับการศึกษา
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ตกตางกันมีผลตอความคิดหในของกลุมตอการ
ด านินงานของกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)    
เมตกตางกัน 
 

ข้อสนอนะ 
1. ควรสนับสนุนสงสริมผูຌผลิตสินคຌา OTOP ฿น

ประภทอาหารละครืไองดืไมชวยพัฒนาการบริหาร
จัดการ ปรับปรุงกระบวนการท างานพืไอ฿หຌเดຌรับการ
รับรอง อย. พิไมขึๅน 

2. ควรพัฒนาผูຌน า฿นกลุม฿หຌมีความขຌมขใง฿น
การหาครือขายพืไอหาชองทางการตลาด 

3. ควรสนับสนุนการวางผน฿นการประชาสัมพันธ์
฿หຌขຌาถึงตละชุมชนอยางตอนืไองดยจัดนิทรรศการ 
การหาตลาดดยการจัดตัๅงรຌานคຌาทีไป็นการจ าหนาย
สินคຌา OTOP ดยฉพาะ฿นตละจังหวัด หรือบูรณา
การกับหนวยงานทางการศึกษาขຌามามีสวนรวม฿น

การหาลูทางการจัดจ าหนายทางวใบเซต์พิไม฿หຌมาก
ขึๅน 

4. ควรสงสริม฿หຌผูຌบริภค฿หຌกิดความนิยมละรูຌ
คุณคาของสินคຌา OTOP ของเทยทีไผลิตขึๅน฿นประทศ
เทยดยวิธีการฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางสถานีทรทัศน์ 
หรือจัดนิทรรศการผยพร฿หຌความรูຌ 
 

ข้อสนอนะส าหรับการว จัยครัๅงต่อเป 
1. ควรศึ กษาตั วปรอืไ นโทีไ อาจส งผลต อ

ความส ารใจของการด านินงานครงการหนึไงต าบล 
หนึไงผลิตภัณฑ์ ชน การบริหารจัดการ การติดตามการ
ด านินงานของจຌาหนຌาทีไ ป็นตຌน  

2. ควรศึกษานวทางการพัฒนาคุณภาพสินคຌา 
OTOP ประภทตางโ  

3. ควรศึกษาปรียบทียบปัญหาการผลิตสินคຌา
ระหวางผูຌผลิตสินคຌาชุมชนกับผูຌประกอบการ SME 
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การพัฒนาช มชน: นวค ดิขอบข่ายิละหลัก฿นการปฏ บัต ของนักพัฒนา 
Community Development: Concepts, Scope and Core Values of the 

Developer 
 

พใญศรีิิฉ ร นัง1ิวรส ทธ ์ิจร ญพ ฒ2 
 

บทคัดย่อ 
การมีสวนรวมป็นสิไงส าคัญส าหรับการด านินชีวิตมนุษย์บนลก฿บนีๅ พราะมนุษย์อยูรวมกันป็นสังคมตางพึไงพา

อาศัยกันละตางตຌองมีบทบาทภาระหนຌาทีไตຌองรับผิดชอบตามวาระอกาสทีไมาถึง บทบาทหนຌาทีไทีไเดຌรับจากการยอมรับ 
บทบาททีไสรຌางขึๅนดຌวยตนอง ฿นปัจจุบันรัฐบาลตาง฿หຌความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนป็นอยางมากดย฿หຌ
ความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน฿นทุกขัๅนตอนการพัฒนา ริไมตัๅงตการมีสวนรวม฿นการคຌนปัญหา การมีสวน
รวม฿นการวางผน การมีสวนรวม฿นการด านินงาน การมีสวนรวม฿นการตรวจสอบละติดตามผล ละการมีสวนรวม฿น
การรับผลประยชน์ ฯลฯ ซึไงการมีสวนรวมของประชาชนก าลังป็นกระสทีไเดຌรับความสน฿จจากหนวยงานละองค์กร
ตางโ ทัๅงภาครัฐละ ภาคอกชน บทความนีๅเดຌทบทวนนวคิดทัไวเปกีไยวกับการพัฒนาชุมชน จุดมุงหมายละขอบขาย
ของการพัฒนาชุมชน ละหลัก฿นการด านินงานพัฒนาชุมชน ซึไงนักพัฒนาตຌองยึดป็นนวทางปฏิบัติ 
 
ค าส าคัญ: 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 
 

                                                 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ุ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสินทร์ 
2 ผูຌชวยศาสตราจารย์ ดร.ุ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลรัตนกสนิทร์   
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บทน า 
การจัดท าผนพัฒนาประทศของเทย

นับตัๅงตผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 1 จนถึงผนพัฒนาฯ 
ฉบับทีไ 10 มีการพัฒนามาอยางตอนืไองภาย฿ตຌ
สถานการณ์ งืไอนเข ละการปลีไยนปลง฿นมิติตางโ 
ทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ฿นผนพัฒนาฯ 
ฉบับทีไ ่ (พ.ศ.25ไ0-25ไไ) ถือป็นจุดปลีไยนส าคัญ
ของการวางผนพัฒนาประทศทีไ฿หຌความส าคัญ
กับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นสังคม ละมุง฿หຌ 
คนป็นศูนย์กลางการพัฒนาพรຌอมทัๅงปรับปลีไยน
วิธีการพัฒนาป็นบูรณาการบบองค์รวมพืไอ฿หຌ
กิดการพัฒนาทีไสมดุล ตอมาผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 
้ (พ.ศ.25ไ5-25ไ้) เดຌอัญชิญ ปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ป็นปรัชญาน าทาง฿นการพัฒนาละ
บริหารประทศควบคูเปกับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาบบบูรณาการป็นองค์รวมทีไมี  คนป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา ตอนืไองถึงผนพัฒนาฯ 
ฉบับทีไ 10 (พ.ศ. 2550-255ไ) พืไอการพัฒนาทีไ
สมดุลทัๅงคน สังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอม  

ดังนัๅนหากพิจารณาถึงนวนยบายการ
พัฒนาประทศตามผนพัฒนา ฉบับทีไ ้ – 10 ทีไ
เดຌนຌอมน ารืไองปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌป็น
นวทาง฿นการพัฒนาประทศ กใพืไอ฿หຌประชาชน
เดຌมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นหลักปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียงอยางถองทຌ ละสามารถน าหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียงเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชุมชน ละพัฒนา
คุณภาพของสังคม ละประทศชาติ ดยมุง฿หຌยึด
หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงนຌนการสรຌางความ
ขຌมขใงของชุมชนดยริไมทีไตนองตลอดจนสริมสรຌาง
บทบาทของครอบครัว฿หຌสามารถจัดการตนองกีไยวกับ
ความป็นอยูดຌานศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
ปกครอง ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดยมี
ชุมชนป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการพึไ งตนองละ 
หลักการมีสวนรวมของชุมชน ตามนวทางระบอบ

ประชาธิปเตยนัไนอง ดยมีการวางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตางโ พืไอความอยูดีมีสุขตามนวคิดหลัก
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยอาศัยทุนดิมของ
ประทศทีไมีอยูพืไอ฿หຌสามารถพึไงตนองเดຌมีภูมิคุຌมกัน 
ละสรຌางสมดุลของการพัฒนา฿หຌกิดขึๅนทุกมิติ 
ทัๅงพืไอสริมสรຌางการพัฒนาประทศ฿หຌกิดการอยู
ดีมีสุขอยางยัไงยืน฿นระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ละสังคม ดย฿ชຌกลเกการมีสวนรวมของชุมชน
ป็นตัวขับคลืไอน  

฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 (2555-25ๆ0) 
เดຌ ฿หຌ ความส าคัญกับการมี ส วนร วมของภาคี          
การพัฒนาทุกภาคสวน ทัๅง฿นระดับชุมชน ระดับภาค 
ละระดับประทศ฿นทุกขัๅนตอนของผนฯ อยาง
กวຌางขวางละตอนืไอง พืไอรวมกันก าหนดวิสัยทัศน์
ละทิศทางการพัฒนาประทศ ก าหนดวิสัยทัศน์
฿นการพัฒนาพืไอมุงสู "สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดຌวยความสมอภาค ป็นธรรม ละมีภูมิคุຌมกัน
ตอการปลีไยนปลง" อันจะน าเปสูการพัฒนาทีไ
ยัไงยืนตอเป ดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทัๅงหมด 
 ๆ ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์สรຌางความป็นธรรม

฿นสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูสังคมหงการ
รียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน ใ) ยุทธศาสตร์ความ
ขຌมขใงภาคกษตรความมัไนคงของอาหารละ พลังงาน 
ไ) ยุทธศาสตร์การปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการ
ติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน 5) ยุทธศาสตร์การ
สรຌางความชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภาคพืไอความ
มัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม ละ )ๆ ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยาง
ยัไงยืน ดยมิติ฿นการพัฒนานัๅน เดຌ฿หຌความส าคัญ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน฿นสังคมซึไงจะ
น าเปสูการพัฒนา พืไอประยชน์สุขทีไพอประมาณ 
มีหตุผล ละมีภูมิคุຌมกัน฿นตัวทีไดี พืไอความยัไงยืน
ของสังคมเทยตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
ตอเป  
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การมีสวนรวมป็นสิไงส าคัญส าหรับการ
ด านินชีวิตมนุษย์บนลก฿บนีๅ พราะมนุษย์อยู
รวมกันป็นสังคม ตางพึไงพาอาศัยกันละตางตຌอง
มีบทบาทภาระหนຌาทีไตຌองรับผิดชอบตามวาระ
อกาสทีไมาถึงบทบาทหนຌาทีไ ทีไ เดຌรั บจากการ
ยอมรับบทบาททีไสรຌางขึๅนดຌวยตนอง ชน การรับ
หนຌาทีไ ป็นพอม ป็นหัวหนຌาครอบครัว ป็น
ผูຌ฿หญบຌาน ผูຌน าหมูบຌาน ละประชาชน฿นหมูบຌาน 
ป็นตຌน ความส าคัญของบทบาทหนຌาทีไการงาน
ตຌองมีกฎระบียบละองค์การทีไมัไนคง คอยชวยรับ
นยบาย฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมายของบຌานมือง 
ตทัๅงนีๅการมีสวนรวมนัๅนรวมถึงการรวมดຌวย
ชวยกัน฿นดຌานความคิดหในการบริหารจัดการ 
การสียสละวลาอาคารสถานทีไละปัจจัยอืไนโ ฿น
การด านินกิจกรรม พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย  

จุดมุงหมายหนึไงของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (สศช.) ฿น
การทีไจะขับคลืไอนศรษฐกิจพอพียงระดับชุมชน/
หมูบຌาน฿นลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐละหนวยงานภาครัฐกับชุมชน ดยสิไงส าคัญ
ของการพัฒนาการพัฒนาศรษฐกิจพอพียง     
คือการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดยฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการ฿ชຌขຌอมูลทีไมีอยู฿น
พืๅนทีไเปสูกระบวนการรียนรูຌ ละพัฒนารวมกัน
ของชุมชน ซึไ งกระบวนการดั งกลาวจ าป็นตຌองมี
ครืไองมือทีไจะสามารถชืไอมยงการมีสวนรวมอยาง
บูรณาการทัๅง฿นนวดิไงละนวนอน บนงืไอนเขของ
การ฿ชຌขຌอมูลบริบทของตละพืๅนทีไอยางหมาะสม 
พราะการมีสวนรวมป็นการทีไประชาชนเดຌ฿ชຌ
ความพยายามหรือ฿ชຌทรัพยากรบางอยางของตน 
ชน ความคิด ความรูຌ ความสามารถ รงงาน งินทุน 
วัสดุ ฿นกิจกรรมพัฒนานัๅน การมีสวนรวมจะท า฿หຌ
ประชาชนหลุดพຌนจากการป็นผูຌรับผลจากการ
พฒันาละป็นผูຌกระท า฿หຌกิดกระบวนการพัฒนา 

ดังนัๅนการมีสวนรวมจึงป็นเดຌทัๅงวิธีการซึไงน าเปสู
การพัฒนาละป็นป้าหมายของการพัฒนาดຌวย  

฿นปัจจุบันรัฐบาลตาง฿หຌความส าคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนป็นอยางมาก ดย฿หຌ
ความส าคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน฿นทุก
ขัๅนตอนการพัฒนา ริไมตัๅงตการมีสวนรวม฿นการคຌน
ปัญหาการมีสวนรวม฿นการวางผนการมีสวนรวม
฿นการด านินงานการมีสวนรวม฿นการตรวจสอบ
ละติดตามผลละการมีสวนรวม฿นการรับ
ผลประยชน์ฯลฯ ซึไงการมีสวนรวมของประชาชน
ก าลังป็นกระสทีไเดຌรับความสน฿จจากหนวยงาน
ละองค์กรตางโ ทัๅงภาครัฐละ ภาคอกชน ทีไผานมา
พบวาอุปสรรคละปัญหาของการปกครองสวน
ทຌองถิไนตามหลักการกระจายอ านาจทีไส าคัญ
ประการหนึไงกใคือ ประชาชนขาดความสน฿จ หรือขาด
การมีสวนรวมทางการมือง รัฐบาลจึงมีนวนยบายทีไ
ป็นปัจจัยทีไป็นสิไงจูง฿จ฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไน
หรือชุมชนขຌามามีสวนรวม฿นการบริหารจัดการ
ชุมชน฿นลักษณะ รวมคิด รวมท า รวมรับผิดชอบ 
น าเปสูการพัฒนาทีไตรงป้าหมายกิดความชอบ
ธรรมอันน ามาซึไงประยชน์กประชาชนอยาง
ทຌจริงนอกจากนีๅยังถือเดຌวาป็นการริไมตຌน฿หຌ
ประชาชนเดຌขຌามามีสวนรวม฿นกิจกรรมทางการ
พัฒนาทຌองถิไนละชุมชนทีไส าคัญอีกดຌวย บทความ
นีๅ เดຌทบทวนนวคิดทัไว เปการพัฒนา ชุมชน 
จุดมุงหมายละขอบขายของการพัฒนาชุมชน 
ละห ลัก ฿ นกา รด า นิ น ง านพั ฒนา ชุมชน          
ซึไงนักพัฒนาตຌองยึดป็นนวทางปฏิบัติ 

 
นวค ดทั่วเปการพัฒนาช มชน 

จากการทบทวนอกสารละงานวิจัยทีไ
กีไยวขຌองกับความหมายของการพัฒนามีนักวิชาการ
หลากหลายทานเดຌ฿หຌนิยามความหมายของการ
พัฒนาชุมชนทีไหลากหลายเวຌ อาทิชน  
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ราชบัณฑิตยสถาน เดຌ฿หຌความหมายของค า
วา การพัฒนา ฿นภาษาเทยมาจากวฑฺฒน ฿น
บาลี ละวรฺธน ฿นภาษาสันสกฤต ปลวา ความ
จริญ 

สนธยา พลศรี (25ไ5) เดຌ฿หຌความหมาย
ละอธิบายเวຌวา การพัฒนา มาจากค าภาษาบาลี
วา วฑฺฒน (วัด-ทะ-นะ) ปลวาจริญ ซึไงบงออกป็น
สองสวน คือ การพัฒนาคนรียกวาภาวนากับการ
พัฒนาสิไงอืไนโ ทีไเม฿ชคน ชน วัตถุ ละสิไงวดลຌอม
ตางโ รียกวาพัฒนา หรือวัฒนา ชน การกอสรຌาง
ถนน บอนๅ า อางกใบนๅ า สะพาน รงงานผลิตกระสเฟฟ้า 
ป็นตຌน ละสนธยา พลศรี ยังเดຌสรุปนวคิดของ
นักวิชาการตางโ ทีไกลาวถึงความหมายของการ
พัฒนา เวຌดังนีๅ คือ  

1) การท า฿หຌดีขึๅน จริญกຌาวหนຌาขึๅนดย
เมหยดุนิไง  

2) การปลีไยนปลงสภาพทีไเมพอ฿จ 
เปสูสภาพทีไนาพอ฿จอยางมีระบบ  

ใ) การกระจายรายเดຌของบุคคลเปสู
ชุมชน  

ไ) กระบวนการจริญติบต฿นทาง
ศรษฐกิจ  

5) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของชนบท ทัๅงดຌานศรษฐกิจละสังคม  

ๆ) กระบวนการจัดการองค์การทาง
สังคมทีไสามารถเปสูสภาพทีไดีกวา  

็) การปรับปรุงระบบสังคม฿หຌทันสมัย  
่) การพิไมขีดความสามารถของสังคม

อยางสูงสุด  
้) การปลีไยนปลง฿นระบบทัๅงคุณภาพ 

ปริมาณ ละสิไงวดลຌอม  
10) การปลีไยนปลงทีไมีทิศทาง หรือ

วางผนเวຌลวงหนຌา  
11) การสรຌางความสมอภาคดຌานศรษฐกิจ 

สังคม การมือง ละระหวางชุมชนตางโ  

ทัๅงนีๅสนธยา พลศรี เดຌบงนวคิดกีไยวกับการ
พัฒนาของนักวิชาการตางโ ออกป็น ใ กลุมมี
ลักษณะดังนีๅ  

กลุมทีไ 1 มีความคิดหในวา การพัฒนา 
หมายถึงความจริญติบต ( Growth) คือ ป็นการ
พิไมผลผลิตซึไงกระท าดยระบบสังคมรวมกับ
สิไงวดลຌอม ชน การผลิตขຌาวพิไมขึๅน การสรຌางถนน 
สะพาน ขืไอน ป็นตຌน  

กลุมทีไ 2 มีความคิดหในวา การพัฒนา 
หมายถึง การปลีไยนปลงระบบกระท าการ ชน มีการ
ปลีไยนปลงระบบสังคม ระบบการมือง ละ ระบบ
การบริหาร  

กลุมทีไ ใ มีความคิดหในวา การพัฒนา 
ป็นการนຌนถึงวัตถุประสงค์หลัก ถຌาป็นการบริหาร     
กใตຌองบริหารดຌวยวัตถุประสงค์ คือ การท างานทีไ
มุงนຌนวัตถุประสงค์ป็นหลัก กลาวคือ การพัฒนา
ตຌองป็นเปตามวัตถุประสงค์ ละความตຌองการทีไ
เดຌรับความหในชอบ หรือการสนับสนุนจากบุคคล
ทีไกีไยวขຌองอยางกวຌางขวาง 

ประวศ วะสี (25ไ1) เดຌกลาววาชุมชน
฿นภาษาอังกฤษ Community ซึไงเดຌมีผูຌ฿หຌหลัก
นิยาม มากมายตกตางกันเปตามทัศนะความคิดหใน 
จากการศึกษารวบรวมขຌอมูลละประสบการณ์
ของการพัฒนาชุมชน ตามชุมชนตางโ จะพบหใน
เดຌวาการพัฒนาชุมชนนัๅนมีนวความคิดทีไตกตาง
กันบຌางตามภูมิประทศ ดยมีบางประดในทีไมี
ความส าคัญ ดังตอเปนีๅ  

1. มนุษย์ป็นทรัพยากรทีไส าคัญทีไ
ของชุมชน ละปรัชญาของการพัฒนาชุมชน มีความ
ชืไอมัไน฿นพลังความสามารถของมนุษย์ การด ารงอยู
หรือการลามสลายของชุมชน การพัฒนาชุมชนจะ
จริญหรือสืไอมถอยของชุมชนขึๅนอยูกับคน฿น
ชุมชนป็นส าคัญการพัฒนาชุมชนจึงตຌอง฿หຌคน
ป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คือ การพัฒนาคน
฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการพัฒนาตนอง ละชุมชน
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฿หຌมีมาตรฐาน฿นการด ารงชีวิต หรือมีคุณภาพชีวิต
ทีไดี มีความพรຌอมทีไจะพัฒนาชุชนของตนอง฿น
ระดับหนึไง  

2. การมีสวนรวมของประชาชนทีไจะมา
ชวยกันพัฒนาชุมชนป็นการปຂดอกาส฿หຌประชาชน 
฿นชุมชน เดຌขຌามารวมคิด รวมปฏิบัติการ ละรวม
รับผิดชอบ฿นทุกโ รืไอง ทุกขัๅนตอน ทัๅงรวมคิด รวม
วางผน รวมปฏิบัติงาน รวมการประมินผล ละรวม
รับผลประยชน์ทีไกิดขึๅนอาจจะกลาวเดຌวาการ
พัฒนาชุมชนป็นของประชาชน ดยประชาชน 
ละพืไอประชาชน การมีสวนรวมของประชาชน 
จึงป็นนวคิดทีไส าคัญประการหนึไงของการพัฒนา
ชุมชน  

ใ. การชวยหลือตนองของคน฿น
ชุมชน จากความชืไอ฿นปรัชญารืไองศักยภาพละพลัง
ความสามารถของชุมชนลຌวการพัฒนาชุมชน   
จึง ป็นการสริมสรຌ างขีดความสามารถของ
ประชาชน ละชุมชน฿หຌสามารถทีไจะพัฒนาชุมชน
เดຌดຌวยตนอง การขอความชวยหลือจากภายนอก
ชุมชนตຌองป็นสิไงทีไกินความสามารถของคน฿น
ชุมชนทานัๅน พืไอ฿หຌชุมชนมีความขຌมขใงละ
พึไงพาตนองเดຌ ทัๅงทางศรษฐกิจ ศีลธรรม คุณธรรม 
ละสุขภาพทีไดี  

ไ. การ฿ชຌทรัพยากร฿นชุมชนการพัฒนา
ชุมชน฿ดผลประยชน์ยอมกิดขึๅน฿นชุมชน ดังนัๅน
นอกจากการพัฒนาดຌวยการชวยหลือตนองของ
คน฿นชุมชนลຌวตຌอง฿ชຌทรัพยากรตางโ ชน คน 
งิน วัสดุอุปกรณ์ ละรวมถึงทรัพยากรอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
กับการพัฒนาทีไมีอยู฿นชุมชนทีไเมหวังพึไงพาจาก
ภายนอกชุมชน พราะชุมชนอืไนโกใมีความจ าป็น
ทีไจะตຌอง฿ชຌทรัพยากรพืไอน าเปพัฒนาชุมชน 
ชนดียวกัน฿นรืไองของการ฿ชຌทรัพยากรพืไอ
พัฒนาชุมชนนีๅสวนหนึไ งกใตຌองป็นหนຌาทีไของ
รัฐบาลจะตຌอง฿หຌการสนับสนุนอยางตใมทีไตรัฐจะ
฿หຌการชวยหลือมักจะป็นครงการ฿หญโทานัๅน

ทีไจะตຌอง฿ชຌทรัพยากรมาก ป็นผนละครงการ
ทีไรัฐบาลด านินการผานหนวยงานราชการเม฿ช
ป็นผนละครงการพัฒนาของประชาชน฿น
ชุมชน  

5. การริริไมของประชาชน฿นชุมขน 
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนชืไอ฿นสิทธิสรีภาพ
ของคนการพัฒนาชุมชนตຌองกิดจากความตຌองการทีไ
ทຌจริงของประชาชน฿นชุมชน ดยประชาชนป็น
ผูຌริริไม฿นการจัดท าครงการเม฿ชถูกก าหนดดยบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกชุมชนการด านินงาน
พัฒนา฿นขัๅนตอนตางโ ตຌอง฿หຌประชาชน฿นชุมชน
ป็นผูຌรับผิดชอบหนวยงานอืไนโควรป็นหนวยงาน
ทีไคอยสงสริมสนับสนุนทานัๅน นวความคิด
ดังกลาวนีๅจะกิดขึๅนเดຌดยวิธี฿หຌการศึกษาก
ประชาชน฿นชุมชน จนมีความรูຌความสามารถ฿น
ระดับทีไรียกวาคิดป็นท าป็นจนมีความสามารถทีไ
จะคຌนพบปัญหาวิธีการกຌเขปัญหา ละด าการ
กຌเขปัญหาเดຌดຌวยตนอง  

.ๆ ขีดความสามารถของชุมชนละรัฐบาล 
การพัฒนาชุมชนมุงนຌน฿หຌด านินการดยคนละ
ทรัพยากร฿นชุมชนป็นส าคัญ พราะรัฐบาลมีขีด
ความสามารถจ ากัดทัๅงบุคลากร งบประมาณหรือ
ทรัพยากร ระบบบริหาร ละด านินงานพัฒนา      
สวนประชาชน฿นชุมชนองกใมีขีดจ ากัด฿นรืไอง
ความเมพรຌอมของคนละทรัพยากรทีไ฿ชຌ฿นการ
พัฒนาเมพียงพอ ดังนัๅนจะด า นินงานพัฒนา
ชุมชน฿นชุมชน฿ดชุมชนหนึไงจึงตຌองค านึงถึงขีด
ความสามารถ฿นชุมชนละรัฐบาลกลาวคือ ชุมชน
ทีไมีความพรຌอมมากกใพึไงความสามารถของตนอง
เดຌมากชุมชนทีไมีความพรຌอมนຌอยกใพึไงพาตนองเดຌ
นຌอย รัฐกใจะขຌาเป฿หຌการสนับสนุนมากขึๅนขีด
ความสามารถของชุมชนละรัฐนีๅจะตຌองป็น
สัดสวนละสอดคลຌองซึไงกันละกัน  

.็ การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชน
การพัฒนาชุมชนจะประสบความส ารใจเดຌตຌองกิด
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จากการรวมมือกันระหวางรัฐบาลกับประชาชนเม
ปลอย฿หຌฝ่าย฿ดฝ่ายหนึไงรับผิดชอบพียงฝ่ายดียว 
พราะรั ฐบาลละประชาชน฿นชุมชนต างมี
ความสามารถทีไจ ากัดเมสามารถด านินงานพัฒนา
ชุมชน฿หຌมีประสิทธิภาพเดຌการรวมมือระหวาง
รัฐบาลละประชาชนนีๅตຌองตัๅงอยูบนปรัชญา ละ
นวคิดของการพัฒนาชุมชน คือ ลงมือชวยหลือ
ตนอง การ฿ชຌทรัพยากร฿นชุมชนการมีสวนรวมของ
ประชาชนละการสนับสนุนสงสริมของรัฐบาล
อยางหมาะสม นอกจากการรวมมือของรัฐกับ 
ประชาชน฿นชุมชนลຌวยังสามารถขอการสนับสนุน
จากภาคอกชนละชุมชนภายนอกทีไพรຌอมจะเดຌ
การสนับสนับสนุนเดຌอีกทางหนึไงดຌวย  

.่ การพัฒนาบบบใดสรใจการพัฒนา
ชุมชนตຌองด านินการเปพรຌอมโกันหลายโดຌาน    
จะมุงพัฒนา฿นดຌาน฿ดดຌานหนึไงเมเดຌพราะกิจกรรม฿น
การพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การด านินกิจกรรม
ตางตຌองสอดคลຌองป็นนวทางดียวกัน พืไอประหยัด
รงงาน งบประมาณ ละวลาทีไ฿ชຌการด านินงาน
พัฒนาชุมชนจึงตຌองกีไยวขຌองกับบุคคล หนวยงาน
ละองค์การตางโป็นจ านวนมากตຌอง฿ชຌการ
ประสานงานทีไดี จึงจะประสบความส ารใจ  

.้ ความสมดุล฿นการพัฒนาการพัฒนา
ชุมชนมีกิจกรรมทีไตຌองด านินการหลายดຌานเม฿ชมี
พียงกิจกรรมดียวตຌองด านินการเปพรຌอมโกัน
ทุกดຌานเมมุง฿นรืไอง฿ดรืไองหนึไงพราะทุกกิจกรรมมี
ความกีไยวขຌองกันอยาง฿กลຌชิดจึงตຌองค านึงถึง
ความสมดุล฿นการพัฒนาดຌวย ชน ความสมดุล
ระหวางการพัฒนาคนกับ สิไงวดลຌอม ความสมดุล
ระหวางการพัฒนารางกายกับจิต฿จของคนความสมดุล 
ระหวางพศละวัย ป็นตຌน  

10. การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชน 
มีลักษณะ฿หຌการศึกษากประชาชนทุกพศ ทุกวัย 
อยางตอนืไองกันเปตลอดชีวิต  

กลาวดยสรุปการพัฒนาป็นนวคิดทีไ
มีรากฐานมาจากความสน฿จ ซึไงกิดขึๅนจากการสังกต 
ปรากฏการณ์การปลีไยนปลงทางดຌานสังคมละ
วัฒนธรรม ซึไงอธิบายเวຌอยางชัดจนวาสังคมละ 
วัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการปลีไยนปลงอยู
ตลอดวลาดຌวยสาหตุตางโ องค์ประกอบทีไกีไยวขຌอง
กับการพัฒนามีอยู  ใ สวน คือ ผูຌกระท า฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลง จตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการ รวมทัๅง
กระบวนการตางโทีไท า฿หຌ กิดการปลีไยนปลงละ
ป้าหมายของกระท าทีไท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง    
ดยสรุปการพัฒนา (Development) มีความหมาย
ป็นสองนัย กใคือ ประการรก ฿นความหมายอยางคบ 
การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดคຌน หรือริริไมท า
สิไง฿หมโ ขึๅนมาละน ามา฿ชຌป็นครัๅงรก ชน การ
คิดคຌนกระสเฟฟ้า การกระดิษฐ์ครืไอง คอมพิวตอร์ 
ละประการทีไ 2 ฿นความหมายอยางกวຌาง การพัฒนา 
หมายถึง การปลีไยนปลงเป฿นทางทีไดีขึๅนของ
ระบบตางโ฿นสังคมทีไเดຌรับการยอมรับจากคน฿น
สังคมนัๅน ดยมีหลักทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาดยมีจุดนຌน
อยูทีไลักษณะของการพัฒนา คือ การปลีไยนปลง
฿นดຌานปริมาณ คุณภาพ ละสิไงวดลຌอมทุกดຌาน
฿หຌดีขึๅน หรือหมาะสมกวาสภาพทีไป็นอยูดิมมีลักษณะ
ป็นกระบวนการทีไ กิดขึๅนอย างมีล าดับขัๅนตอน
ตอนืไองกันเปมีลักษณะป็นพลวัตร ซึไงหมายความวา
กิดขึๅนอยางตอนืไองเมหยุดยัๅงมีลักษณะป็นผน
ละครงการ คือ กิดขึๅนจากการตรียมการเวຌลวงหนຌา
วาจะปลีไยนปลง฿คร ดຌาน฿ด ดຌวยวิธีการ฿ด มืไอ฿ด    
฿ชຌงบประมาณละสิไงสนับสนุนทา฿ด ฿ครรับผิดชอบ   
มีลักษณะป็นวิชาการ ซึไงหมายถึง การก าหนดขอบขต
ละกลวิธีทีไน ามา฿ชຌ฿หຌกิดการปลีไยนปลงตาม
ป้าหมายทีไก าหนด ชน การพัฒนาศรษฐกิจ การพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน    
การพัฒนาการศึกษามีลักษณะทีไ฿หຌนๅ าหนักตอการ
ปฏิบัติการจริงทีไท า฿หຌกิดผลจริงดยทีไการปลีไยนปลง
นีๅป็นสิไงทีไ กิดขึๅนจากมนุษย์ ดยมนุษย์ละพืไอ

94



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

มนุษย์หรืออาจจะกิดขึๅนองมีกณฑ์หรือครืไองชีๅวัด 
ซึไงสามารถจะบอกเดຌวาการปลีไยนปลงเมวาจะป็น
ดຌานคุณภาพ ปริมาณ ละสิไงวดลຌอมดีขึๅนมากหรือ
นຌอยพียง฿ด฿นระดับ฿ด 

 
จ ดม ่งหมายละขอบข่ายของการพัฒนาช มชน  

จุดมุงหมายละขอบขายของการพัฒนา
ชุมชนจากการทบทวนอกสารละงานวิ จัยทีไ
กีไยวขຌองกับการการพัฒนาชุมชนเดຌมีผูຌสดง
จุดมุงหมายละขอบขายของการพัฒนาชุมชนเวຌ
อยางหลากหลาย อาทิชน  

จิตจ านงค์  กิ ติกี รติ  (25ใๆ) เดຌ กล าวถึ ง
จุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนเวຌวา การพัฒนา
ชุมชนป็นกระบวนการทีไตຌองกระท าอยางตอนืไอง
ละคอยป็นคอยเป ดยอาศัยหลักความตຌองการ
ละการริริไม จากประชาชนป็นหลัก พืไอวาผลทีไ
เดຌรับจะป็นการนนอนละถาวรตลอดเป จึงเดຌ
ก าหนดจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนเวຌดังนีๅ  

1. มุงทีไจะปลีไยนทัศนคติของประชาชน
฿หຌป็นผูຌทีไทันตอหตุการณ์ มีความคิดกຌาวหนຌา  

2. มุง฿หຌประชาชนมีความส านึก฿นการ
ป็นสมาชิกของชุมชน รูຌจักรวมรงรวม฿จกัน
กຌปัญหา ละความป็นอยูของชุมชนพืไอความ
จริญของตนองละชุมชน 

ใ. มุงจะ฿หຌประชาชนมีความรับผิดชอบ 
รูຌจักรับผิดชอบ฿นการด านินงานรับผิดชอบตอ
ตนอง ชุมชน ละประทศชาติ  

ไ. มุงทีไจะ฿หຌประชาชนรูຌจักชวยตนอง 
กระตือรือรຌน฿นการกຌปัญหาของชุมชนมีความคิด 
ริริไมละปรับปรุงความป็นอยู฿หຌดีขึๅนทัๅงดຌาน
ศรษฐกิจสังคมละวัฒนธรรม  

อภิชัย พันธสน (25ใ )้ กลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการด านินงานพัฒนาชุมชนเวຌวา พืไอมุงทีไจะ
ขจัดรครຌาย  ส าคัญของสังคม ใ ประการ เดຌก ความเมรูຌ 
ความยากจน ละรคภัยเขຌจใบ ดยมืไอเดຌพัฒนา

ชุมชนลຌว ประชาชน฿นชุมชนจะเดຌมีความรูຌ มีสุขภาพ
พลานามัยดี ละน าความมัไนคงทางศรษฐกิจมาสู
ชุมชนละประทศชาติ  

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (25ไ )่ เดຌสดงทัศนะ
กีไยวกับหลักการพัฒนาทีไยัไงยืนเวຌวา การพัฒนาทีไ
ยัไงยืนป็นกระบวนการรียนรูຌละปลีไยนปลงทีไ
กวຌางลึก ป็นพลวัตร (Dynamic Process) ดยมี
จุดมุงหมายพืไอสรຌางสริมระบบการด านินงาน
ของมนุษย์ มีหตุมีผลหมาะสมกับวิธีชีวิตทีไมี
หตุผล อาศัยหลักการพัฒนาทีไยัไงยืนบบองค์รวม 
ละหลักการทีไป็นผลหงการบูรณาการทาง
นวความคิด ทีไนຌนครงสรຌางละวัฒนธรรมทาง
สังคม พืไอป็นการสรຌางรากฐานความคิดกีไยวกับ
การพัฒนา฿นสังคมมนุษย์ การพัฒนาดยนຌนยึด
หลั กบู รณาการตามทีไ กล าวมาขຌ างตຌ นนัๅ นมี
ความสัมพันธ์ กั บห ลักการ จัดการมนุษย์ กั บ
สิไงวดลຌอม คือ พัฒนาพืไอน าเปสูความยัไงยืน฿น
ขณะดียวกันหลักทีไป็นหัว฿จของการพัฒนาอยูทีไ
ตัวของมนุษย์ละประทศชาติ ดย฿หຌความหมาย
ของการพัฒนาประทศ คือ การสวงหาลูทางกຌเข
ปัญหาความอดอยาก หรือทุพภชนา การกຌปัญหา
ความยากจนละปัญหาดຌานการจใบป่วยของ
ประชาชนการพัฒนามีความหมายกวຌางครอบคลุม
ทัๅงดຌานความจริญติบตทางศรษฐกิจ ละการ
สรຌางสรรค์ความป็นธรรมทางสังคม กลาวคือ การ
พัฒนาควรจะป็นการด านินการเปสูป้าหมาย 
ดังตอเปนีๅ  

1. ครอบครัวตละครอบครัวมีรายเดຌ
พอพียงส าหรับการสวงหาปัจจัยยังชีพ อันเดຌก 
อาหาร ทีไอยูอาศัย ครืไองนุงหม ละยารักษารค 

2. หัวหนຌาครอบครัวมีงานท าพราะการ
มีงานท าจะท า฿หຌมีการกระจายรายเดຌอยางตอนืไอง 
ละทัไวถึง  

ใ. ความสมอภาคทางอกาส฿นการ
เดຌรับบริการสาธารณะจากรัฐบาลอยางทาทียม
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กันดยฉพาะอยางยิไงทางดຌานการศึกษา การสาธารณสุข 
ละบริการอืไนโ  

ไ. การมี สรี ภาพขัๅ นพืๅ นฐานของ
ประชาชน฿นทางการมือง การสมาคม ละวัฒนธรรม
รวมทัๅงมีอกาสขຌามามีสวนรวม฿นการก าหนด
นยบายของรัฐดຌวย  

5. ประทศมีอิสรภาพ฿นการก าหนด
นยบาย ละนวทาง฿นการบริหารละพัฒนาประทศ 
ของตนเดຌอยางทຌจริง  

จากความหมายหลักของการพัฒนา 
สดง฿หຌหในวาการพัฒนาจะผูกพันอยูกับอุดมการณ์ 
บรรทัดฐานหรือปทัสถานทางความคิดคานิยมของคน 
ละการ฿หຌคุณคาทางสังคมทีไตกตางกันกใตาม ต
฿นความหมายทีไชัดจนนัๅน การพัฒนาป็นกระบวนการ
ปลีไยนปลงการสรຌางสรรค์ ความกຌาวหนຌา฿นทาง
ศรษฐกิจ ความป็นธรรมทางสังคม ความสมอภาค
ทางการมืองการธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
ของประทศ฿ดประทศหนึไง ดຌวยวิธีการบริหารทีไ
หมาะสม พืไอบรรลุป้าหมาย฿นอันทีไจะสรຌาง
คุณภาพชีวิตของคน฿นประทศ฿หຌดีขึๅนมีดุลยภาพ
฿นการจัดสรรตลอดจนการกระจายทรัพยากรทาง
ศรษฐกิจ ละสังคมทีไหมาะสมมากยิไงขึๅน  

ชินรัตน์ สมสืบ (25ใ )่ กลาวถึงขอบขาย
ของการพัฒนาประกอบดຌวยการพัฒนา฿นดຌาน
ตางโ ดังนีๅ 

1. การพัฒนาดຌานการมือง เดຌก การ
ปลีไยนปลงความรูຌ  ความคิด ของสมาชิก฿น
ชุมชน ตลอดจนนวปฏิบัติ กลเกละวัสดุ
อุปกรณ์ทางดຌานการมืองการปกครอง฿นชุมชน  

2. การพัฒนาชุมชนดຌานศรษฐกิจ 
เดຌก การปลีไยนปลงความรูຌกีไยวกับการท ามา
หากิน การผลิต การลกปลีไยนหรือจ าหนาย  

ใ. การพัฒนาชุมชนดຌานการศึกษา 
เดຌก การปรับปรุงปลีไยนปลงระบบการศึกษา
ทัๅง฿นรูปบบทีไป็นทางการละเมป็นทางการ  

ไ. การพัฒนาชุมชนดຌานสังคม เดຌก 
การปรับปรุงปลีไยนปลงสดงบทบาทตามสถานะ
ตางโ ชน พอ ม ลูก ฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน  

5. การพัฒนาชุมชนดຌานวัฒนธรรม     
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 สัญญาวิวัฒน์ (2522) เดຌกลาวถึง
ขอบขายของการพัฒนาชุมชนวา สิไงทีไจะตຌองพัฒนา
฿นชุมชน เดຌก การพัฒนาดຌานสังคม การพัฒนาดຌาน
ศรษฐกิจ การพัฒนาดຌานการมืองการปกครอง ละการ
พัฒนาดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

กลาวดยสรุปจุดมุงหมายของการพัฒนา
ชุมชน คือ การพัฒนาคน พัฒนาชุมชน฿หຌขຌมขใง 
ละพัฒนาพืไอสรຌางความสุขของทัๅงคนทัๅงชุมชน 
ทัๅงทางดຌานจิตวิสัยละวัตถุวิสัย อีกอยางหนึไงการ
พัฒนาชุมชน คือ การสงสริม฿หຌประชาชนป็นคนทีไมี
คุณภาพดี ป็นคนทีไมีคุณธรรม ละป็นคนทีไมี
ความสั นติ สุ ข มืไ อชุ มชนกิ ดการพั ฒนาพืไ อ
ปลีไยนปลงทัศนคติของประชาชน฿หຌมีความรูຌทา
ทันความปลีไยนปลงของสังคม สามารถสรຌาง
ความมัไนคงทางดຌานศรษฐกิจ สรຌางจิตส านึก
ความรับผิดชอบตอชุมชน อันจะสงผล฿หຌชุมชน
ขຌมขใงทัๅงทางดຌานศรษฐกิจดຌานสังคม สิไงวดลຌอม 
การมือง ละวัฒนธรรมอันดีงาม฿นชุมชนอยาง
ยัไงยืน ดังนัๅนการพัฒนาชุมชนป็นการพัฒนาคน
หรือประชาชน฿นชุมชน พืไอน าเปสูการพัฒนา
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ดຌานตางโ ฿นชุมชน ละการศึกษาป็นหัว฿จ
ส าคัญตอความส ารใจ฿นการพัฒนา ต฿นการ
ท างานกับคนนัๅนป็นรืไองทีไละอียดออนตຌองอาศัย
วลา ละความอดทน ซึไงตຌองขຌา฿จหลักการละ
ปรัชญา฿นการพัฒนาชุมชนดຌวย 

 
หลัก฿นการด าน นงานพัฒนาช มชนิ 

จากการทบทวนอกสารละงานวิ จัยทีไ
กีไยวขຌองกับการมีสวนรวม฿นการพัฒนาชุมชน   
เดຌมีนักวิชาการหลายทานเดຌกลาวถึงหลักการ
พัฒนาชุมชนทีไหลากหลาย อาทิชน ทนงศักด์ิ คุຌมเขนๅ า 
(25ไ0) เดຌกลาวถึงหลัก฿นการด านินงานพัฒนา
ชุมชน ซึไงนักพัฒนาตຌองยึดป็นนวทางปฏิบัติ
ประกอบดຌวย  

1. ยึดหลักความมีศักด์ิศรีละศักยภาพ
ของประชาชน ดยนักพัฒนาจะตຌองชืไอมัไนวา
ประชาชนนัๅนมีศักยภาพมีความรูຌความสามารถทีไ
ฝงรຌนอยู฿นตัวสามารถทีไจะปรับปรุงพัฒนา
ตนองเดຌ จึงตຌอง฿หຌอกาสประชาชน฿นการคิด 
วางผนพืไอกຌปัญหาชุมชนดຌวยตัวของขาอง 
นักพัฒนาควรจะป็นพียงผูຌกระตุຌน นะน า สงสริม 
ละปຂดอกาส฿หຌประชาชนเดຌ฿ชຌศักยภาพทีไมีอยู
฿หຌมากทีไสุด 

2. ยึดหลักการพึไงตนองของประชาชน 
ดยนักพัฒนาจะตຌองยึดมัไนวานยบายการพัฒนา 
ชนบทละวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชน 
ตຌองการสนับสนุน฿หຌประชาชนพึไ งตนองเดຌ      
ซึไงสามารถทีไจะท ากิจกรรมหรือครงการพัฒนา
บางประภทเดຌ ดยอาศัยการชวยหลือของตนอง
ของคน฿นชุมชนหรือหมูบຌานป็นหลักสวนรัฐบาล
นัๅนจะคอยชวยหลือสนับสนุนอยู บืๅองหลัง     
ละชวยหลือ฿นสวนทีไกินขีดความสามารถของ
ประชาชน  

ใ. ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
การมีสวนรวมของประชาชนป็นการปຂดอกาส฿หຌ

ประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการคิด การตัดสิน฿จ 
วางผนปฏิบัติตามผน ละติดตามประมินผล
฿นกิจกรรมหรือครงการ฿ดโทีไจะท า฿นชุมชนป็น
การ฿หຌอกาสกประชาชน฿นชุมชน หรือหมูบຌาน
เดຌรวมกิจกรรมตัๅงตริไมคิดจนกระทัไงถึงการ
ติดตามประมินผลของการท ากิจกรรม ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌ
ประชาชนเดຌมีสวนรวมอยางทຌจริง฿นการด านินงาน 
อันป็นการปลูกจิตส านึก฿นรืไองความป็นจຌาของ
ครงการหรือกิจกรรม  

ไ. ยึ ดหลั กประชาธิ ปเตย฿นการ
ด านินงานพัฒนาชุมชนจะตຌองริไมดຌวยการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกัน ละรวมกันคิดตัดสิน฿จวา 
จะท าอะเรมืไอตกลงกันลຌวกใรวมกันท าดยมอบหมาย
฿หຌตละคนเดຌรับผิดชอบรวมกันงานจะมาจาก
ประชาชน฿นชุมชนองเมเดຌมาจากการถูกสัไง฿หຌท า 
นักพัฒนาจะเม฿ชຌวิธีการออกค าสัไง ตจะตຌอง฿หຌ
การศึกษา ชักชวน สนอความหใน฿หຌประชาชนเดຌ
พิจารณาวิคราะห์ดຌวยหตุดຌวยผล ละหาขຌอสรุป
ตัดสิน฿จกຌปัญหาอง ดยการชวยหลือซึไงกัน
ละกันตามวิถีทางหงประชาธิปเตย  

องค์การสหประชาชาต  เดຌก าหนดหลักกณฑ์
การพัฒนาชุมชนเวຌ 10 ประการ คือ  

1. ฿นการพัฒนาชุมชนถือวา บรรดา
กิจการตางโ ทีได านินเปนัๅน ตຌองป็นเปพืไอสนอง
ความตຌองการของชุมชนดยสวนรวม ดยฉพาะ
ครงการรกริไมด านินการ  

2. ครงการพัฒนาชุมชนนัๅนจะตຌองป็น
ครงการอนกประสงค์ คือ มีวัตถุประสงค์พืไอ
กຌปัญหาของชุมชน หรือปรับปรุงความสุขความ
จริญ฿นหลายโ ดຌานพรຌอมกัน  

ใ. การพัฒนาชุมชนจะตຌองด านินการ 
พืไอปลีไยนปลงทัศนคติของประชาชนเปพรຌอม
กับการด านินงานตามครงการ  

ไ. ตຌอง฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม
อยางตใมทีไ฿นครงการตางโ ทีไจัดขึๅน พืไอป็นการ
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สรຌางพลังชุมชน ละจัดรูปสถาบันหรือหนวยงาน
ปกครอง หนวยงานบริการของประชาชนนัๅน  

5. ตຌองสวงหาผูຌน า฿นทຌองถิไน ละ
พัฒนาคุณลักษณะของผูຌน า฿นทຌองถิไนตามลักษณะ
ของกิจกรรมละความจ าป็นของชุมชน 

ๆ. ตຌองยอมรับละปຂดอกาส฿หຌสตรี 
ยาวชน เดຌขຌามามีบทบาท฿นครงการพัฒนา
ชุมชน฿หຌมากทีไสุด พราะสตรีมีบทบาทตอการ
ขยายตัวของงานละนวความคิดตางโ สวน
ยาวชนนัๅนจะสามารถป็นก าลังรับชวงงานเดຌป็น
อยางดี  

็. รัฐบาลจะตຌองจัดบริการเวຌ฿หຌพรຌอม 
พืไอคอยสริมงานของประชาชนป็นหลักประกัน
฿น ประสิทธิภาพของงานละก าลัง฿จ  

่. การวางผนงานพืไอการพัฒนา
ชุมชนอยางมีระบบ ละมีประสิทธิภาพตัๅงต
ระดับชาติ จนถึง 
ระดับทຌองถิไน รวมทัๅงการจัดการบริหารงาน฿นทุก
ระดับตຌองมีความคลองตัวละมีประสิทธิภาพ 
อยางทຌจริง  

้. ฿นการด านินงานพัฒนาชุมชนนัๅน 
ตຌองมีการวางผนด านินงาน฿หຌกิดความจริญ 
พรຌอมโ กันเปทัๅงระดับทຌองถิไน ระดับชาติ ละ
นานาชาติ เดຌขຌามามีสวนรวมดຌวย  

10. ฿นการวางผนพืไอการพัฒนา
ชุมชนนัๅน ตຌองมีการวางผนด านินงาน฿หຌกิด
ความจริญพรຌอมโ กันเป ทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละ
ระดับชาติดຌวย ทัๅงนีๅพืไอป็นการสรຌางความจริญ
฿หຌเดຌระดับกันทุกสวนของประทศ 

กลาวดยสรุปการพัฒนาชุมชนป็น
กระบวนการ ฿หຌ การ ศึกษาก ชุมชน ซึไ ง ฿น
กระบวนการ฿หຌการศึกษานัๅน เดຌกิดขึๅนบนสถานะ
หงความทาทียมกัน ทัๅงนีๅกใพืไอ฿หຌประชาชนเดຌ
ขຌามารวมจัดการ฿ชຌทรัพยากรทีไมีอยู฿นทຌองถิไน฿หຌ
กิดประยชน์ตอชุมชนของตนอง฿หຌมากทีไสุด 

ทຌายทีไสุดลຌวประชาชนตຌองสามารถตัดสิน฿จละ
ลงมือกຌปัญหาของตนองเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
พราะสภาพการณ์฿นปัจจุบันป็นยุคหงการยง
ชิงทรัพยากรซึไ งมีจ านวนนຌอยลง การยง ชิง
ทรัพยากรหลานีๅหากประชาชนเดຌรับขຌอมูล
ขาวสารทีไเมป็นประยชน์ตอการพัฒนาชุมชน
ของตนองลຌว ยอมเมอาจพัฒนาชุมชนของ
ตนองเดຌ อยางเรกใตามการจะตัๅงความ คาดหวัง
ฉพาะสวนของชุมชนหมดกใเมเดຌ พราะชุมชนยัง
ขาดการวิ คราะห์ละขຌอมูลทีไ ป็นระบบ จึง
จ าป็นตຌองอาศัยนักพัฒนาภายนอกอยูสวนหนึไง 
กระบวนการพัฒนาชุมชนจะตຌองอาศัยการมีสวน
รวมของทุกฝ่ายจึงจะประสบผลส ารใจ ดยฉพาะ
อยางยิไงกระบวนการทีไมีสวนรวมของประชาชน
อยางทຌจริง 
 
บทสร ป 

การพัฒนาชุมชนป็นกระบวนการละ
ยุทธวิ ธี หนึไ งทีไ ท างาน฿นชุมชนหรือ฿นหมู บຌ าน        
ดยสนับสนุน฿หຌมีการพัฒนาสภาพวดลຌอมของคน 
คือ พัฒนาทางดຌานวัตถุ ละมีการพัฒนาสภาพจิต฿จ
ของคน คือ พัฒนาทางดຌานจิต฿จควบคูกันเป ชน การ
สรຌางถนนสายหนึไงขึๅน฿นหมูบຌานจะตຌองกิดจาก
ความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน฿นหมูบຌานนัๅน    
มิ฿ชกิดจากความตຌองการของนักพัฒนา นอกหนือเปจาก
ขຌางตຌนนีๅ กระบวนการพัฒนาชุมชนยังชวยสนับสนุน
฿หຌมีการพัฒนาทางดຌานศรษฐกิจ สังคม ละการมือง
฿นชุมชนอยางเดຌสัดสวนเมหนักเปดຌาน฿ดดຌานหนึไง 
฿นดຌานศรษฐกิจชวยท า฿หຌประชาชนมีผลผลิตทีไ
พิไมขึๅนมีรายเดຌพิไมขึๅน ละมีการคมนาคมตางโ 
สะดวกขึๅน฿นดຌานสังคมชวยท า฿หຌประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึๅน รูຌจัก฿ชຌวลา฿หຌป็นประยชน์ 
หในถึงความส าคัญของครอบครัว หลีกลีไยงอบายมุข
ละรูຌจักสียสละพืไอสวนรวม฿นดຌานการมือง 
ชวยท า฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการ
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ประชาธิปเตย รูຌ จักรักละหวงหน฿นสิทธิสรีภาพ
ของคนเป฿ชຌสิทธิ์฿ชຌสียง฿นการลือกตัๅงรูຌจักรวมกัน
คิดรวมกันตัดสิน฿จ รวมกันวางผน ละรวมกัน
ปฏิบัติงานพืไอประยชน์ของชุมชนสวนรวม     
ป็นตຌน 

ความสมดุลของการพัฒนาทางดຌานวัตถุ
ละจิต฿จจะน าเปสูจุดหมายปลายทางสูงสุดของ 
กระบวนการพัฒนาชุมชนนัไนกใคือการพัฒนาคน
อันหมายถึงการพัฒนาคน฿หຌมีทัๅงคุณภาพละ
คุณธรรมทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม ละการมือง
อยางเดຌสัดสวนกัน การพัฒนาคน฿หຌมีคุณภาพป็น
ผลสืบนืไองมาจากการพัฒนาทางดຌานวัตถุ สวนการ
พัฒนา฿หຌคนมีคุณธรรมป็นผลสืบนืไองมาจากการ
พัฒนาทางดຌานจิต฿จ อธิบายเดຌวากระบวนการพัฒนา
ชุมชน มุงพัฒนา฿หຌประชาชนมีความรูຌความสามารถ 
ท างานทีไรับผิดชอบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ (คุณภาพ) 
ละมีความซืไอสัตย์ ยอมสียสละผลประยชน์สวนตัว
พืไอชุมชนสวนรวม (คุณธรรม) ชน ฿นดຌานศรษฐกิจมี
ความสามารถพิไมผลผลิตตางโมากมายท า฿หຌ

ฐานะทางศรษฐกิจดีขึๅน ตขณะดียวกันกใมิเดຌมุง
คຌาก าเรจนกินควรจนท า฿หຌประชาชน฿นชุมชน
ตຌองดือดรຌอน ฿นดຌานสังคมรูຌจักท านุบ ารุงศาสนา
ขนบธรรมนี ยมประพณี ฿หຌ กี ยรติ ละหใ น
ความส าคัญของสตรี ดใก ละคนชรา อยางจริง฿จ
ขณะดียวกันกใเม฿ชຌศาสนาหรือขนบธรรมนียม
ประพณีมาป็นครืไองมือสวงหาผลประยชน์฿สตัว 
ชน มาอຌางศาสนาพืไอผลประยชน์ของตนส าหรับ
ดຌานการมือง คือ รูຌจักสิทธิละหนຌาทีไของตน ชวยกัน
สงสริมป้องกันละรักษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตย ขณะดียวกันกใเมสวงหาประยชน์
สวนตัวทางดຌานนีๅ ชน เป฿ชຌสิทธิ์฿ชຌสียงลือกตัๅง
ดຌวยความสุจริต฿จ เมท าการตอตຌานหรือหาทาง
ท าลาย ผูຌ ทีไ มี ความ คิด หใน เมตรง กับตน อง       
หรือมืไอมีอกาสขຌาเปป็นตัวทนของประชาชน
฿นสภาระดับตางโ กใเมมุงสวงหาตประยชน์฿ส
ตัวดยมิเดຌค านึงถึงประยชน์สวนรวม ป็นตຌน 
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การพัฒนาองค์กรธ รก จขนาดกลางละขนาดย่อมตามนวปรัชญาศรษฐก จพอพียง 
฿นกล ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างิแ 

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 
 

ยาวลักษณ์ิิชาวบ้านพธ ์1 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัย฿นครัๅงนีๅมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษา (1) การพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา

ศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (2) ปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ละ (ใ) นวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 การวิจัยครัๅงนีๅป็นการ
วิจัยชิงปริมาณ ดยกลุมตัวอยางคือ ผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม ฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
เดຌก จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ละจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ไ00 คน ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัยคือ บบสอบถาม สถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล คือ คาความถีไ คารຌอยละ คาฉลีไย คาบีไยงบนมาตรฐาน คา t-test 
คา F-test ละคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์บบพียร์สัน ผลการวิจัยพบวา (1) ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศหญิง 
มีอายุระหวาง ใ1-ไ0 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืตไ ากวา มีประสบการณ์฿นการท างาน 5-10 ปี 
มีรายเดຌฉลีไยตอดือน ใ0ุ001-50ุ000 บาท ละมีต าหนงหุຌนสวนธุรกิจ (2) รูปบบธุรกิจป็นหຌางหุຌนสวนจ ากัด       
ป็นธุรกิจประภทสินคຌาปรรูปทางการกษตร ระยะวลา฿นการด านินงานระหวาง 5-10 ปี ทุน฿นการด านินงานระหวาง 
1ุ000ุ000-ใุ000ุ000 บาท มีพนักงานนຌอยกวา 50 คน มีรายเดຌฉลีไยตไ ากวา 5ุ000ุ000 บาทตอปี (ใ) ผูຌประกอบการมีความ
คิดหในกีไยวกับปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ดยรวม ละรายดຌานเดຌก ดຌานการรียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ละดຌานการน าทคนลยีมา฿ชຌ อยู฿นระดับมาก 
สวนดຌานการสริมสรຌางการรียนรูຌกบุคคล ละดຌานการจัดการรียนรูຌ อยู฿นระดับปานกลาง (ไ) ผูຌประกอบการมีความคิดหใน
กีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียงดยรวมละรายดຌานเดຌก 
ดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌานการรียนรูຌ อยู฿นระดับมาก (5) ผูຌประกอบการทีไมีอายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์฿นการท างาน ละต าหนงงานตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตกตางกัน สวนปัจจัยดຌานพศ สถานภาพการสมรส ละรายเดຌฉลีไย
ตอดือน มีความคิดหในเมตกตางกัน (ๆ) ผูຌประกอบการทีไมีประภทธุรกิจ ระยะวลา฿นการด านินงาน จ านวนพนักงาน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
ตกตางกัน สวนรูปบบธุรกิจ ทุน฿นการด านินงาน ละรายเดຌฉลีไยตอปี มีความคิดหในเมตกตางกัน (็) การจัดการ
ความรูຌ เดຌก ดຌานการรียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ดຌานการสงสริมการรียนรูຌ ดຌานการจัดการรียนรูຌ ละดຌานการ
น าทคนลยีเป฿ชຌ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

 
ค าส าคัญ:ิ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, F-
test 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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บทน า 
การขຌามาของกระสลกาภิวัตน์ เดຌ

ปลีไยนปลงวิถีชีวิตความป็นอยูของคน฿น
สังคมเทย ทัๅงทางดຌานศรษฐกิจ การมือง ละ
ดยฉพาะอยางยิไงทางดຌานวัฒนธรรม ท า฿หຌ
กระสลกตะวันตกขຌ ามามี อิทธิพลละ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมทางดຌานการบริภค     
ท า ฿หຌคนหันมา฿หຌความส าคัญกับการ งิน       
การกอบกยก าเร ทุกคนถูกดึงขຌาเป฿นกระส
ทุนนิยม ดยหารูຌเมวาพฤติกรรมตาง โ หลานัๅน
ป็นสิไงลวรຌายทีไจะกิดขึๅน฿นระยะยาว ละการ
ผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตทีไเมเดຌมีการรองรับทีไดี
นัๅน กใอาจจะท า฿หຌการฟ้ืนคืนสูสภาพความ
ป็นอยูดิมป็นรืไองทีไยาก ดังนัๅนราจึงควรทีไ    
จะ฿ชຌสถิติปัญญาละการตัดสิน฿จทีไดี฿นการ
ด ารงชีวิต ดังชนความลຌมหลวทางศรษฐกิจทีไ
กิดขึๅนกับประทศเทย฿นปี พ.ศ. 25ไ0 สาหตุ
ส าคัญมาจากการจริญติบตอยางรวดรใว฿น
ลั กษณะกຌ า ว ก ร ะ  ดดของ  ศ รษฐกิ จ  ล ก          
ตครงสรຌางทางศรษฐกิจของประทศเทยยังเม
พรຌอมทีไจะปรับตัวตามท า฿หຌ ศรษฐกิจของ
ประทศเทยยังเมพรຌอมทีไจะปรับตัวตามท า฿หຌ
ศรษฐกิจของประทศเทยมีอัตราการขยายตัว
ลดลง กิดภาวะวิกฤตศรษฐกิจหรือรียกกันวา 
วิกฤตตຌมย ากุຌง ซึไงสงผลกระทบอยางรຌายรง
ตอประชาชน฿นประทศเทย จึงเดຌมีการอัญชิญ
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียงทีไพระบาทสมดใจพระ
จຌาอยูหัวทรงพระราชทาน พืไอป็นนวทาง฿น
การด านินชีวิตกประชาชนชาวเทย 

ศรษฐกิจพอพียงป็นปรัชญาทีไชีๅนว
ทางการด ารงอยูละปฏิบัติตน ป็นนวทางการ
กຌเขศรษฐกิจของประทศเทย฿หຌด ารงอยูเดຌ
อยางมัไนคงละยัไ งยืน฿นกระสลกาภิวัตน์    
ละความปลีไยนปลงตางโ ซึไงป็นการพัฒนาทีไ
ยึด฿นวิถีหงทางสายกลางมีความพอพียง฿ชຌ

หตุ ผล ฿นการ พัฒนาประ ทศมีการสรຌ า ง
ภูมิคุຌมกัน รวมทัๅงการมีความรูຌคียงคูกับคุณธรรม
฿นการพัฒนา ซึไงพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว
เดຌมีพระราชด ารัสกพสกนิกรชาวเทยมาตัๅงตปี 
พ.ศ. 251็ ตเมเดຌมีการน ามา฿ชຌหรือพูดถึงกัน
อยางจริงจัง จนกระทัไงกิดวิกฤตศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 
25ไ0 ท า฿หຌประชาชนดยฉพาะรัฐบาลตຌองหัน
กลับมาทบทวนพืไอหาทางออก฿หຌกับวิกฤตของ
ชาติ ตัๅงตนัๅนป็นตຌนมา นวคิดศรษฐกิจพอพียง
กใกลายป็นทีไกลาวขานกันอยางกวຌางขวาง 
รัฐบาลพยายามน านวคิดศรษฐกิจพอพียงมา
ประยุกต์฿ชຌกับนยบาย จนกลายป็นการสรຌาง
กระสวาทกรรมการพัฒนาทีไถูกน ามา฿ชຌพืไอหา
ผลประยชน์ดยทีไเดຌรับการปฏิบัติตามอยาง
ทຌจริง (อรสุดา จริญรัฐุ 25ไๆุ หนຌา 1ไ) 

นอกจากนีๅปรัชญาศรษฐกิจพอพียงยังเดຌ
ถูกยกมา฿ชຌป็นนวทาง฿นการวางนยบายทาง
ศรษฐกิจสังคมของเทยดยรัฐธรรมนูญหง
ราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช 2550 กຌเข
พิไมติม (ฉบับทีไ 1) ละ (ฉบับทีไ 2) พุทธศักราช 
255ไ เดຌระบเวຌ฿นสวนทีไ ็ นวนยบายดຌน
ศรษฐกิจ ม.่ใ ความวา รัฐตຌองสงสริมละ
สนับสนุน฿หຌมีการด านินการตามนวปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง 

฿นปี พ.ศ. 255่ ทีไผานมาประทศตาง โ 
ทัๅ ง 10 ประทศ฿นอาซียน รวมตัวกันป็น
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ดังนัๅน ยุทธศาสตร์การ
สงสริมธุรกิจของเทยจึงตຌองสริมสรຌางศักยภาพ
ธุรกิจของเทย฿หຌชืไอมยงกับศรษฐกิจระหวาง
ประทศ ดยการสรຌางความรูຌความขຌา฿จการพิไมขีด
ความสามารถ฿หຌกับธุรกิจ฿นรืไองหงงินทุน 
ละการน านวัตกรรม฿หม โ มา฿ชຌ฿นการด านิน
ธุรกิจ ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ของธุรกิจเทย ละตรียมความพรຌอมขຌาสู
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ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (วิสาหกิจขนาด
กลางละขนาดยอมุ 2555) ซึไ งประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน มีป้าหมาย฿นการป็นตลาด
ละฐานการผลิตรวม การสรຌางขีดความสามารถ
฿นการขงขันทางศรษฐกิจของอาซียน การ
พัฒนาศรษฐกิจอยางสมอภาค ละการบูรณา
การขຌากับศรษฐกิจลก ซึไงประชาคมศรษฐกิจ
อาซียนอาจส งผลกระทบทัๅ งทางตรงละ
ทางอຌอม หรือทัๅงทางบวกละทางลบ ทัๅงนีๅขึๅนอยู
กับการตรียมความพรຌอมของทุกภาคสวนทีไ
กีไยวขຌอง ทัๅงผูຌประกอบการ฿นภาคละภาครัฐ 
ดยผูຌประกอบ฿นภาคอกชนตຌองรงปรับตัวพืไอ
สรຌางขีดความสามารถ ชน การรงพัฒนาตรา
สินคຌา การ฿ชຌทคนลยี฿หม฿นการผลิต ละการ
พัฒนา฿นดຌานนวัตกรรม฿หม โ ซึไงจะชวยสรຌาง
จุดดน฿หຌกับผลิตภัณฑ์ของเทย สวนภาครัฐตຌอง
ประชาสัมพันธ์ละสรຌางความขຌา ฿จรืไ อง
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน฿หຌกผูຌทีไกีไยวขຌอง 
รวมทัๅงตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบทีไ
อาจจะกิดขึๅน (ธิดารัตน์ ชคสุชาติุ 255ใ)  

ปัจจุบันป็นยุคสังคมศรษฐกิจฐานความรูຌ 
(knowledge-based Economy) ทีไ฿ชຌความรูຌ
ละนวัตกรรมป็นปัจจัยหลัก฿นการพัฒนาละ
ผลิตมากกวาการ฿ชຌงินทุน หรือรงงาน ดังนัๅนค
วามูຌจึงกลายป็นความเดຌปรียบทางการขงขัน
ส าหรับองค์กร พืไอสนอขายความคิดละสรຌาง
ความสัมพันธ์กับลูกคຌา (Armstrong, 2009)     
ซึไ งการรียนรูຌ ป็นหัว฿จส าคัญทีไ จะสงผล฿หຌ
สามารถจัดการความรูຌละทคนลยีเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพส งผล฿หຌองค์กรนัๅ นกຌ าว เปสู 
องค์กรหงการรียนรูຌ) (Marquardt, 2002, p. 
21) ดังนัๅนการจัดการความรูຌจึงป็นกรอบ
ความคิด฿นดารจัดการครงสรຌางความรูຌ ฿น
องค์กร พืไอ฿หຌกลุมผูຌ ฿ชຌ฿นองค์กรทีไตຌองการ
ความรูຌนัๅนเดຌรับประยชน์฿นรูปบบทีไหมาะสม

ตามวลาทีไตຌองการ ปัจจุบันการประยุกต์฿ชຌ
ระบบบริหารความรูຌมีความจ าป็น฿นทุกองค์กรทีไ
ตຌ อ ง ก า ร ส รຌ า ง ค ว าม รูຌ  ซึไ ง จ ะน า เปสู ก า ร
ปลีไ ยนปลงองค์กร  ป็นการสรຌ า งความ
เดຌปรียบทางการขงขันละพืไอการพัฒนา
องค์กร (อนันตพร ภูกิไงหินุ 2550ุ หนຌา 2) 

ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม (Small 
and Medium Sized Enterprises: SMEs) 
ป็นองค์กรธุรกิจทีไตกอยูทามกลางกระสของ
การขงขันละความปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนอยู
ตลอดวลา ทางทีไจะผานวิกฤตละประสบ
ความส า รใ จ หนือคู ข งขัน เดຌนัๅ น  ตຌ อง ฿หຌ
ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ฿นฐานะทีไ ป็นทรัพย์สิน อันมีคาของ
องค์การ฿หຌมากขึๅน รวมถึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับ
ความรูຌ฿นตัวบุคคลละความรูຌขององค์กรพราะ
ป็ นทีไ ม าของการสรຌ า งส ร รค์ คว ามรูຌ ห รื อ
นวัตกรรม฿หม โ ขององค์กร (ส านักงานสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมุ 2555) 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌนผูຌวิจัยจึงสน฿จศึกษา
การพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พืไอป็นนวทาง฿น
การพัฒนาองค์กร สรຌางความเดຌปรียบทางการ
ขงขัน ปรับปรุง ละชวย฿นการจัดการความรูຌ
฿นการบริหารละพิไมประสิทธิภาพ฿นการ
พัฒนาองค์กร฿หຌมากยิไงขึๅนทัๅง฿นปัจจุบันละ
อนาคต 

 
วัตถ ประสงค์ของการว จัย 

1. พืไอศึกษาการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลาง
ละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 

2. พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนว
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ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 1 

ใ. พืไอศึกษานวทางการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 1 

 
ขอบขตของการว จัย 

ด้านนืๅอหา:ิการวิจัยครัๅงนีๅมุงศึกษาการ
พัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ศึกษาปัจจัยดຌาน
การจัดการความรูຌทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กร 
รวมทัๅงศึกษานวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ทานัๅน 

ด้าน กล ่ มตั วอย่ าง ที่ ฿ช้ ฿นการว จั ย : 
ผูຌประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง เดຌก  จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ละ
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ไ00 คนิ 

ด้านระยะวลา ฿นการกใบรวบรวม
ข้อมูล: ระหวางดือนมีนาคม-พฤษภาคม 255่ 

ด้านตัวปร:  
1. ตัวปรอิสระ เดຌก  

1.1ขຌอมูลสวนบุคคล ประกอบดຌวย 
พศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์฿นการท างาน รายเดຌฉลีไยตอดือน 
ละต าหนงงาน฿นปัจจุบัน 

1.2 ขຌอมูลทางธุรกิจ ประกอบดຌวย 
รูปบบธุรกิจ ประภทธุรกิจ ระยะวลา฿นการ
ด านินงาน ทุน฿นการด านินงาน จ านวนพนักงาน 
ละรายเดຌฉลีไยตอป ี

1.ใการจัดการความรูຌ ประกอบดຌวย 
ดຌานการรียนรูຌ  ดຌ านการปรับปลีไ ยนองค์กร      

ดຌานการสริมสรຌางการรียนรูຌ ดຌานการจัดการ
รียนรูຌ ละดຌานการน าทคนลยีเป฿ชຌ 

2. ตัวปรตาม เดຌก การพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง  1 ิประกอบดຌวย ดຌานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌาน
การรียนรูຌองค์กร  

 
ว ธีด าน นการว จัย 

การวิจัยครัๅงนีๅ ป็นการวิจัยชิงปริมาณ 
ดยครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยคือ บบสอบถาม 
บงป็น ไ ตอน คือ (1) ขຌอมูลสวนบุคคล (2) ขຌอมูล
ทางธุรกิจ (ใ) การจัดการความรูຌ ละ (ไ) การพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนว
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿นกลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 1 ผลการทดสอบความทีไยงตรง
ชิงนืๅอหามีคาอยูระหวาง 0.67-1.0 ละมีคา
ความชืไอมัไนทัๅงฉบับทากับ .้็2  

การวิคราะห์ขຌอมูล฿ชຌสถิติชิงพรรณนา 
วิคราะห์ดຌวยปรกรมส ารใจรูป มีขัๅนตอน
ด านินการดังนีๅ 

1. หาคาความถีไ ละรຌอยละ ของขຌอมูล
สวนบุคคล ละขຌอมูลทางธุรกิจ 

2. หาคาฉลีไย ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน
ของคะนน จากการตอบบบสอบถามดยทน
ความหมายของคะนนฉลีไยระดับความคิดหใน
กีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿น
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ละปัจจัยทีไ
สงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง฿น
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
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3. สถิติทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบสมมติฐาน 
ใ.1 คา t-test ฿ชຌวิคราะห์ความ

ตกตางระหวางคาฉลีไยของกลุมตัวอยาง        
2 กลุม ทีไมีระดับนัยส าคัญ .05 ส าหรับสถิติทีไ฿ชຌ
฿นการวิคราะห์นัๅน฿นขัๅนรกจะท าการทดสอบ
ความตกตางระหวางความปรปรวนของตัว
ปรอิสระกลุมทัๅง 2 กลุม ดย฿ชຌสถิติ Levene’s 
test ซึไ งหากผลการทดสอบพบวา คาความ
ปรปรวนของตัวปรอิสระกลุมทัๅง 2 กลุมเม
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 One-
way ANOVA (One-way Analysis of Variance) 
หรือ Brown Forsyth ฿ชຌปรียบทียบคาฉลีไย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ละถຌาผลการ
ทดสอบมีความตกตางอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ
ลຌว ตຌองท าการทดสอบป็นรายคูตอเป พืไอดูวา
มีคู฿ดทีไตกตางกันดย฿ชຌวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dennett’s Tใ  

 
ผลการว จัย 

ผลการว คราะห์ข้อมูลส่วนบ คคล 
ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นพศ

หญิง มีอายุระหวาง ใ1-ไ0 ปี มีสถานภาพสมรส 
มี การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี หรื อตไ ากว า               
มีประสบการณ์฿นการท างาน 5-10 ปี มีรายเดຌ
ฉลีไยตอดือน ใ0ุ001-50ุ000 บาท ละมีต าหนง
หุຌนสวนธุรกิจ 

 
 

ผลการว คราะห์ข้อมูลทางธ รก จ 
 รูปบบธุรกิจป็นหຌางหุຌนสวนจ ากัด 

ป็นธุรกิจประภทสินคຌาปรรูปทางการกษตร 
ระยะวลา฿นการด านินงานระหวาง 5-10 ปี ทุน฿น
การด านินงานระหวาง 1ุ000ุ000-ใุ000ุ000 
บาท มีพนักงานนຌอยกวา 50 คน มีรายเดຌฉลีไย
ตไ ากวา 5ุ000ุ000 บาทตอปี 

 
ผลการว คราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาองค์กรธ รก จขนาดกลางละขนาดย่อม
ตามนวปรัชญาศรษฐก จพอพียง 

ผูຌประกอบการ มีความคิดหในกีไยวกับ
ปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ดยรวม ละรายดຌานเดຌก ดຌานการ
รียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ละดຌานการ
น าทคนลยีมา฿ชຌ อยู฿นระดับมาก สวนดຌาน
การสริมสรຌางการรียนรูຌกบุคคล ละดຌานการ
จัดการรียนรูຌ อยู฿นระดับปานกลาง 

ผลการว คราะห์การพัฒนาองค์กรธ รก จ
ขนาดกลางละขนาดย่อมตามนวปรัชญา
ศรษฐก จพอพียง 

ผูຌประกอบการ มีความคิดหในกีไยวกับ
การพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยรวม 
ละรายดຌานเดຌก ดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌานการรียนรูຌ 
อยู฿นระดับมาก 

 
ผลการทดสอบสมมต ฐาน 

1. ผูຌประกอบการทีไมีพศตางกัน มีความ
คิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง เมตกตางกัน ทีไนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 
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2. ผูຌประกอบการทีไมีอายุตางกัน มีความ
คิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ตกตางกันอยางนัยส าคัญทางสถิติทีไ
ระดับ 0.01 ซึไงป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

ใ. ผูຌประกอบการทีไมีสถานภาพสมรส
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกัน ทีไนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามสมมติฐานทีไตัๅง
เวຌ 

ไ. ผูຌประกอบการทีไมีระดับการศึกษาตางกัน   
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌ 

5. ผูຌประกอบการทีไมีประสบการณ์฿นการ
ท างานตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนา
องค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนว
ปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยาง
นัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.01 ซึไงป็นเปตาม
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

ๆ. ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌฉลีไยตอดือน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกัน ทีไนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ0.05 ซึไงเมป็นเปตามสมมติฐาน
ทีไตัๅงเวຌ 

็.ผูຌประกอบการทีไมีต าหนงงาน฿นปัจจุบัน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ 

่. ผูຌประกอบการทีไมีรูปบบธุรกิจตางกัน 
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกันทีไนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ 

้. ผูຌประกอบการทีไมีประภทธุรกิจตางกัน   
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ 

10.ผูຌประกอบการทีไมีระยะวลา฿นการ
ด านินงานตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการ
พัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม
ตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ตกตางกัน
อยางมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงป็นเป
ตามทีไสมมติฐานตัๅงเวຌ 

11. ผูຌประกอบการทีไมีทุน฿นการด านินงาน
ตางกัน มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกันทีไนัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ 

12 .ผูຌประกอบการทีไมีจ านวนพนักงานตางกัน 
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีไระดับ0 .01 ซึไงป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ 

13 .ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌฉลีไยตอปีตางกัน 
มีความคิดหในกีไยวกับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง เมตกตางกันทีไนัยส าคัญทาง
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สถิติทีไระดับ 0.05 ซึไงเมป็นเปตามทีไสมมติฐาน
ตัๅงเวຌ 

14. การจั ดการความรูຌ ฿นภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

15.การจัดการความรูຌดຌานการรียนรูຌมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

16. การจัดการความรูຌ ดຌานการปรับปลีไยน
องค์กร มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 

17. การจัดการความรูຌ ดຌานการสงสริมการ
รียนรูຌมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

1 .่ การจัดการความรูຌ ดຌานการจัดการรียนรูຌ   
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง 

1 .้ การจัดการความรูຌ ดຌานการน าทคนลยี
เป฿ชຌมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตามนวปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง 
 
อภ ปรายผลการว จัย 

ผูຌประกอบการ มีความคิดหในกีไยวกับ
ปัจจัยทีไสงผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาด
กลางละขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจ
พอพียง ดยรวม ละรายดຌานเดຌก ดຌานการ
รียนรูຌ ดຌานการปรับปลีไยนองค์กร ละดຌานการ
น าทคนลยีมา฿ชຌ อยู฿นระดับมาก ทัๅงนีๅนืไองจาก
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอม฿นกลุมจังหวัด

ภาคลางตอนลาง 1 ป็นธุรกิจทีไมีความคลองตัว
฿นการปรับสภาพ฿หຌขຌากับสถานการณ์ทัไวเปของ
ประทศ ป็นธุรกิจทีไ฿ชຌงินทุน฿นจ านวนตไ ากวา
ธุรกิจขนาด฿หญ กอ฿หຌกิดการพัฒนาความ
จริญติบตทางศรษฐกิจทัๅง฿นภูมิภาคละของ
ประทศ ชวยการสรຌางงาน สรຌางมูลคาพิไม สรຌาง
งินตราตางประทศ ละป็นจุดริไมตຌน฿นการ
ลงทุน ละสรຌางสริมประสบการณ์ ชืไอมยงกัน
ป็นกิจกรรมขนาด฿หญ ละภาคการผลิตอืไนโ 
ดังนัๅน ธุรกิจตลาดกลางละขนาดยอม จึง฿หຌหใน
ความส าคัญกับความส ารใจของการจัดการ
ความรูຌ  ละมีการสงสริม฿หຌบุคลากรมีการ
รียนรูຌตลอดวลา มีการปรับปลีไยนองค์กร฿หຌ
หมาะสมกการรียนรูຌ การสงสริม฿หຌบุคลากร
฿นองค์กรกิดการรียนรูຌรวมกันละตຌองมีการ
สนับสนุน฿หຌ กิ ดการรี ยนรูຌ  รวมทัๅ งการน า
ทคนลยีมาปรับ฿ชຌ ฿หຌ กิดการรียนรูຌ ก
บุคลากร สอดคลຌองกับนวคิดของ Marquardt 
(2002, p. 21) อธิบายวา กระบวนการ฿นการ
สรຌางความรูຌควรมีการจัดกใบความรูຌอยางป็น
ระบบพืไอ฿หຌสะดวกตอการคຌนหาละการ
ลกปลีไยนรียนรูຌ บงปันความรูຌ ผยพร ดย
การบริหารจัดการความรูຌ ฿หຌ กิดคุณคาละ
ประยชน์ตอองค์กรละพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร฿นองค์กร พืไอน ามา฿ชຌ฿หຌกิดขึๅนอยู
ตลอดวลา สอดคลຌองกับงานวิจัยของ Pang-LO 
ละคณะ (200ไ, pp. 971-977) พบวา ความสามารถ
฿นการจัดการความรูຌทีไมากขึๅนจะมีผลกระทบ
อยางมาก฿นการขงขัๅนมืไอกิจการมีความสามารถ
฿นการบริหารจัดการความรูຌมากขึๅนกิจการยิไง    
มีศักยภาพ฿นการขงขัๅนมากขึๅนดຌวย  

ผูຌประกอบการ มีความคิดหในกีไยวกับ
การพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ดยรวม 
ละรายดຌานเดຌก ดຌานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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ดຌานการพัฒนากระบวนการ ละดຌานการรียนรูຌ 
อยู฿นระดับมาก นืไองจากธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
ป็นธุรกิจทีไส าคัญตอศรษฐกิจของเทย ชวย฿หຌ
กิดกลเกหลัก฿นการสริมสรຌางความกຌาวหนຌา
ของประทศ สรຌางรายเดຌละคาจຌางรงงาน 
ดังนัๅน ดຌวยจ านวนทีไมากมายหลากหลายประภท
ธุรกิจขนาดกลางละขนาดยอมจึงมีบทบาท
อยางส าคัญตอระบบศรษฐกิจเทย ฿นหลายโ 
ดຌานละตอนืไอง สอดคลຌองกับนวคิดของ      
นงนุช วิชญะดชา (2551ุ หนຌา ใไ) กลาววา 
การพัฒนาองค์กร ป็นกระบวนการปลีไยนปลง
ทีได านินการอยางป็นระบบภาย฿นองค์กร 
พืไอ฿หຌสามารถอยูรอด ละมีก าเรสุทธิพิไมขึๅน
อยางตอนืไอง ดย฿ชຌทรัพยากรอยางคุຌมคา
พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายทีไวางเวຌ อันนืไองมาจาก
การปลีไยนปลงของปัจจัยวดลຌอมอยาง
ตอนืไองละรวดรใวมากขึๅนกวา฿นอดีต ดຌวยหตุ
นีๅองค์กรตาง โ จึงจ าป็นตຌองด านินการพืไอ
ตอบสนองตอปัจจัยจากสภาพวดลຌอมทีไกิดขึๅน
฿หຌหมาะสม ละทันทวงที  

 
ข้อสนอนะ 

 แ.ิข้อสนอนะจากการว จัย 
1.1 ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ

กับการน าทคนลยีเป฿ชຌ พืไอก าด านินการจัด
฿หຌมีสิไงอ านวยความสะดวกทีไอืๅอตอการรียนรูຌ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ
กับการจัดการรียนรูຌ พืไอการด านินการจัดการ
กับความรูຌ฿นองค์การ ตัๅงตการจัดหา การสรຌางสรรค์ 
สรຌางระบบรวบรวมขຌอมูล น ามาถายทอดพืไอ
น าเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นทุกขัๅนตอนของการ
ด านินงาน 

1.ใ ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ
กับการปรับปลีไยนองค์กร พืไอป็นการสรຌาง
องค์กรหงการรียนรูຌ สรຌางวิสัยทัศน์ชิงกลยุทธ์
ขององค์กรทีไผูຌประกอบการตຌอง฿หຌการสนับสนุน
ละสงสริม รวมทัๅงการวางนวทาง฿หຌป็นเป฿น
ทิศทางดียวกัน 

1.ไ ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ
กับการสริมสรຌางการรียนรูຌ พืไอการสริมสรຌาง
การรียนรูຌกพนักงาน สงสริม฿นการพัฒนาสู
การป็นองค์กรหงการรียนรูຌ มีการลกปลีไยน
ละพิไมพูนความรูຌ ทัๅง฿นสายงานละขຌามสาย
งานมาท างาน 

1.5 ผูຌประกอบการควร฿หຌความส าคัญ
กับการรียนรูຌ พืไอสงสริม฿หຌกิดกระบวนการ
รียนรูຌทัไวทัๅงองค์กร สงสริมละพิไมพูนความรูຌ 
มีความสามารถ฿นการคิด ละปฏิบัติงานทีไ
สลับซับซຌอนรวมกับทีมงานเดຌอยางป็นระบบ 

 โ.ิข้อสนอนะ฿นการว จัยครัๅงต่อเป 
2.1 ควรศึกษาตัวปรทรกอืไนโทีไสงผล

ตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละขนาด
ยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ชน การปรับตัว
ขององค์กร หรือความผูกพันตอองค์กร พืไอ฿ชຌป็น
ขຌอมูลปรียบทียบการพัฒนาการจัดการความรูຌ 

2.2 ควรศึกษาปัญหาละอุปสรรคทีไมี
ผลตอการพัฒนาองค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
พืไอป็นนวทาง฿นการปรับปรุงกຌเข฿หຌเดຌตรง
ประดใน 

2.ใ ควรปลีไยนกลุมตัวอยางอืไนทีไเม฿ช
ผูຌประกอบการขององค์กรธุรกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอมตามนวปรัชญาศรษฐกิจพอพียง   
฿นกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พืไอป็นการศึกษา
ความคิดหใน฿นมุมมอง฿หม฿นการพัฒนาองค์กร
ทีไหลากหลาย 
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2.ไ ควร฿ชຌวิธีการศึกษาบบผสมผสาน 
คือ การวิจัยชิงปริมาณ สริมดຌวยการวิจัยชิง
คุณภาพ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล฿นการศึกษาชัดจน 
ละมีความหลากหลายมิติมากยิไงขึๅน 
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การสื่อสารการตลาด฿นย คเทยลนด์ิ4.0ิพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 
The Marketing Communications in the Age of Thailand 4.0  

for Sustainable Development 
 

ส รดชิิิส มธาภ วัฒน์1 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการรืไองนีๅกลาวถึงทางการสืไอสารทางการตลาด฿นรูปบบตางโส าหรับผูຌประกอบการ฿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  การด านินDigital 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 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยพิษณุลก 

110



วารสารวจิัยมหาวิทยาลยัวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
Western University Research Journal of Humanities and Social Science 

 

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

บทน า 
พัฒนาการของการสื่อสารการตลาดเปสู่

การบูรณาการ฿นย คเทยลนด์ิ4.0           
 ฿นยุคเทยลนด์ ไ.0 ทีไการสืไอสารนัๅนเรຌ

ขอบขตปรียบสมือนลกบนป็นระนาบดียวกัน 
การสืไอสารตางโท าเดຌงายพียงปลายนิๅวสัมผัส 
(Friedman, 2006) ดยท าการสืไอสารละท าธุรกรรม
การซืๅอขายสินคຌาละบริการเดຌดยผานทางวใบเซต์       
฿นอดีตทีผานมาริไมมีการสืไอสารผานวใบเซต์กิดจาก
สังคมออนเลน์฿บลใกโจนกระทัไง฿นปี พ.ศ.2540 ริไมมี
การพรกระจายของครือขายสังคมออนเลน์ขึๅน
อยางชัดจน ครือขายสังคมออนเลน์นัๅนทุกคนตาง
สามารถขຌามาขียนรืไองราวตางโทีไตนองสน฿จ 
รียกวา Weblog (Tremayne, 2007) ซึไงป็นการสืไอสาร
สองทางหรือทีไรียกวา web 2.0 (McAfee, 2006) 
ละริไมมีการบงปันขຌอมูลขาวสารกันมากขึๅน   
ชน ภาพถาย วิดีอ สียง ป็นตຌน จากสังคมออนเลน์   
฿บ ลใ กโนีๅ  องท า ฿หຌนั กการตลาดมองหในถึ ง
ความส าคัญ฿นการ฿ชຌสังคมออนเลน์ป็นสืไอ฿หม  
หรือทีไรียกกันวา New Media เดຌกท าการสืไอสาร
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 พรຌอมกับการท าลูกคຌาสัมพันธ์รายบุคคล     
(CRM Individual) ซึไงจะป็นการสงขຌอมูลขาวสาน
พืไอการตอบสนองของลูกคຌาเดຌหลากหลายสืไอสาร
จຌอมูลผานทรศัพท์สมาท์ฟนของลูกคຌาเดຌอยางตรง
ความตຌองการป็นฉพาะบุคคล ฉพาะกลุมทีไ
สามารถตอบสนองปรกรมทางการตลาดเดຌทันที 

ละวัดผลความพึงพอ฿จของลูกคຌาเดຌจากยอด
จ านวนผูຌขຌารวมกดเลค์ การชร์ การสดงความคิดหใน 
การสืไอสารการตลาด฿นยุคเทยลนด์ ไ.0ผานสังคม
ออนเลน์จะชวยพยากรณ์ความชอบละความ
ตຌองการของลูกคຌาทัๅงนีๅการศึกษาละการวางผน
สืไอสารการตลาดจะท า฿หຌสามารถขຌาถึงผูຌบริภคมากขึๅน  
ละป็นการตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริงของ
ผูຌบริภคเดຌอยางตรงความตຌองการรวมถึงป็นการสรຌาง
ตลาดละขยายพืๅนทีไทางการตลาดของธุรกิจ฿นวงกวຌาง  
ละติบตป็นอุตสาหกรรมขนาด฿หญเดຌ฿นยุค 4.0 

การสืไอสารการตลาดจะสามารถท า฿หຌกิดผล
ประยชน์เดຌตຌองอยูบนประชากรศาสตร์ของการ
จัดการกรอบประสบการณ์ของผูຌบริภคบบองค์รวม 
(Holistic Consumer Experience Management 
Framework) พืไอ฿หຌกิดทีไจะสะทຌอน฿หຌหในทัๅงมุมมอง
ทางจิต฿จ (mental perspective) ละมุมมองทางกายภาพ 
(physical perspective) ของตราสินคຌาทีไอยู฿น฿จของ
ลูกคຌา ซึไงสิไงหลานีๅจะคอยโกิดขึๅน฿น฿จของลูกคຌา
จากการทีไพวกขาเดຌมีประสบการณ์ทีไดีกับตรา
สินคຌานัๅนผานทางประสบการณ์ดຌานการเดຌสัมผัส
ทางอารมณ์ ทางสังคมละประสบการณ์ทางปัญญา 
ทีไกลายมาป็นความคุຌนคยกับตราสินคຌาทีไสะสมมา
อยางตอนืไองละกิจกรรมทีไลูกคຌาเดຌประสบพบหใน
ละสัมผัส การสรຌางตราสินคຌาจากประสบการณ์ตรงดย
฿ชຌกิจกรรมทางการตลาดทีไสรຌางประสบการณ์ (experiential 
marketing activities) บบนีๅบางครัๅง จึงอาจรียกวา
ตราสินคຌาหงสังคม (social branding) ขึๅนอยูกับวา฿ชຌ
วิธีการ฿ด฿นการสรຌางประสบการณ์ตรงของตรา
สินคຌาเดຌ (สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ 2557:6) 

บทบาทของการสื่อสารการตลาดบบ
บูรณาการ฿นย คเทยลนด์ิ4.0 

การสืไอสารการตลาดบบบูรณาการ฿น
ยุคเทยลนด์ ไ.0 จะกลายป็นการสืไอสารสองทาง
ระหวางผูຌประกอบการ (รຌานคຌา) ละผูຌบริภค (ลูกคຌา)         
ซึไงกิดขึๅนกอนการขายระหวางการขายระหวางการ
฿ชຌสินคຌา ละภายหลังการ฿ชຌสินคຌา ดยหาวิธีการสืไอสาร
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ขຌาถึงลูกคຌาผานสืไอมวลชลดัๅงดิมละ New Media 
ทีไ เดຌกลาวเวຌกอนหนຌานีๅท า฿หຌลูกคຌาสืไอสารกลับมา          
ยังรຌานคຌาเดຌดຌวยจะหในเดຌวาการขงขันทางธุรกิจปัจจุบัน 
ป็นการขงขันทีไมีความรุนรงพิไมมากขึๅน ละการสืไอสาร
บบปากตอปาก (Word-Of-Mouth) ผานครือขายสังคม
ออนเลน์เดຌกลายมาป็นนวทางการสืไอสารบบรวม
กระจายขาวความรูຌสึกสวนตน฿หຌผูຌอืไนเดຌรูຌ (Viral Marketing) 
ทีไมีบทบาทตอกลุมลูกคຌามากขึๅน การท าการสืไอสาร
การตลาดผานครือขายสังคมออนเลน์สามารถลด
คา฿ชຌจายจากการสืไอสารบบดัๅงดิมลดลง ท า฿หຌกลยุทธ์
การสืไอสารการตลาดของตละบริษัทมีการขงขัน
กันอยางรุนรงมากขึๅน นักสืไอสารการตลาดของตละ
องค์กรตางกใมองหาครืไองมือทีไดีทีไสุด มีประสิทธิภาพ
฿นการสืไอสารตราสินคຌาขององค์กรเปยังผูຌบริภค
มากทีไสุดผาน New Media ทีไสามารถติดตอกลุมป้าหมาย
เดຌอยางมีประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล อีกทัๅงยังป็นการ
สรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับลูกคຌาดยการสืไอสารการตลาด  
ถือป็นองค์ประกอบทีไส าคัญ฿นการท าธุรกิจพืไอป็น
การสรຌางคุณคาพิไม฿นการซืๅอสินคຌาละบริการ รวมถึง
การจัดกิจกรรมทางการตลาดพืไอสรຌางความสัมพันธ์ทีไดี   
กับลูกคຌาพืไอ฿หຌลูกคຌามีความรูຌสึกทีไดีตอตราสินคຌา            
ละ ตัวองค์กร ซึไงการสืไอสารการตลาดนัๅนประกอบดຌวย             
6 กิจกรรม เดຌก การฆษณา การสงสริมการขาย            
การประชาสัมพันธ์ การ฿ชຌพนักงานขาย การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ละการสืไอสาร ณ จุดซืๅอ (Kotler. 2004)  

 

 
 

ลักษณะการพรกระจายชืๅอเวรัส฿นรูปบบ
การตลาด Viral Marketingทีไมา: อินตอร์นใต จาก 
http://multimediamarketing.com/mkc/viral
marketing/   

การพัฒนาทางทคนลยี฿นปัจจุบันท า฿หຌ
ผูຌบริภคเดຌรับขຌอมูลขาวสารมากกินความตຌองการ  
ประกอบกับชีวิต฿นสังคมทีไซับซຌอนมากขึๅนผูຌบริภค
มีวลาจ ากัด฿นการรับขาวสารทีไมากมายท า฿หຌกิด
ความสับสน ธุรกิจจึงตຌองหาวิธีการน าสนอขຌอมูลขาวสาร
เปยังกลุมผูຌบริภค ดังนัๅนการสืไอสารการตลาดจึงป็นปัจจัย
ส าคัญทีไจะน าขຌอมูลขาวสารหลานัๅนเปยังกลุม
ผูຌบริภคเดຌอยางมีประสิทธิภาพละหมาะสมกับ
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 กระบวนการสืไอสารถูกน ามา฿ชຌประยชน์
฿นการด านินการสงสริมการตลาดของธุรกิจเดຌ
หลากหลายรูปบบการลือก฿ชຌครืไองมือการสืไอสาร
การตลาดทีไมีขຌาถึงลูกคຌาผานทคนลยีทีไขຌาถึงงาย
อยางสมาร์ทฟนจะสง฿หຌผลของการสงสริมการตลาด     
ตรงตามป้าหมายทีไเดຌวางเวຌอยางมีประสิทธิภาพ   

การสืไอสารการตลาดนัๅน฿ชຌพืไอ Differentiate 
(สรຌางความตกตาง) ฿หຌสินคຌาละบริการ Remind 
(ตือน) ละ Reassure (ตอกยๅ าความมัไน฿จ) ฿หຌลูกคຌา 
ละกลุมป้าหมาย Inform (฿หຌขຌอมูล) ละ Persuade     
(จูง฿จ) กลุมป้าหมาย฿หຌคิด หรือมีพฤติกรรมอยาง฿ด
อยางหนึไงวิธีการของการสืไอสารการตลาด ( IMC ) จะตຌองมี
การรวมพลังของการสืไอสาร฿นหลายโ รูปบบอยาง
สอดคลຌองกันป็นเป฿นทิศทางดียวกันการผสมผสาน
นืๅอหาขาวสาร฿หຌมีความสอดคลຌองกันกับรูปบบ
การด านินชีวิตของกลุมลูกคຌาป้าหมายตຌองมีการ
น าอาปัจจัยอืไนโทางการตลาดมาผสมผสาน฿หຌ
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กลมกลืนกันดຌวยค าวาบูรณาการ ถึงจะมีความ
สมบูรณ์ละสรຌางประสิทธิผล฿หຌการสืไอสารการตลาด 
พืไอ฿หຌกระบวนการของ IMC  มีความสมบูรณ์(Wendy 
Wong. 2011) 

การลือก฿ชຌกิจการรม฿นการสืไอสารการตลาดทีไ
หมาะสมกับพฤติกรรมของผูຌบริภคจะป็นวิธีการ
สืไอสารทีไสามารถชักจูง฿หຌกลุมป้าหมายทีไคาดวาจะ
ป็นลูกคຌากิดการตัดสิน฿จซืๅอ ละกใจะกลายป็นลูกคຌา     
฿นทีไสุด สาหตุทีไการสืไอสารทีไรียกวา IMC มี ศักยภาพ    
฿นการสรຌางความสน฿จละสามารถนຌมนຌาว฿หຌมี
ลูกคຌาอยู฿นมือเดຌนัๅน พราะการน าอาการสืไอสารบบครบ
วงจรมา฿ชຌนัๅน ป็นการ฿ชຌครืไองมือการสืไอสารหลากหลาย
รูปบบการสืไอสาร฿นรูปบบดังกลาวจึงอาจป็น
ขຌอจ ากัดของนักการตลาดทีไมีงบประมาณเมมากนัก 
นืไองจากการวางผนท า IMC นัๅนนักการตลาดจะตຌอง         
มีรูปบบการท างานภาย฿นนวคิดทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือสืไอสาร
หลากหลาประภท ชน การฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดดยตรง การสงสริมการขายฯลฯ ดยนักการ
ตลาดจะตຌองท างานภาย฿ตຌนวคิดดียวกันละ
สามารถผสมผสานครืไองมือดังกลาวเดຌอยาง
กลมกลืน ละกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

อยางเรกใตามการน าครืไองมือดังกลาวมา฿ชຌ
฿นการพัฒนาการตลาด จะตຌองขຌา฿จวาการสืไอสารการตลาด
บบครบวงจรนัๅนป็นการมุงหวังตอพฤติกรรมของ
กลุมป้าหมายมากกวาตຌองการสืไอสารพืไอ฿หຌกิด
การรับรูຌ ละสรຌ า งทัศนคติทีไ ดีกว าตราสินคຌ า     
ดังนัๅน รูปบบการท างานของนักการตลาดจะตຌอง฿หຌ
ความส าคัญกับความตຌองการของลูกคຌาป็นหลัก      
มิชนนัๅนลຌวอาจลຌมหลว฿นการก าหนดรูปบบทีไ
จะท า฿หຌตราสินคຌานัๅนขຌาเปอยู฿น฿จของผูຌบริภค 
จุดดนของการสืไอสารบบครบ 

วงจรนีๅกใคือ การนຌมนຌาวกลุมป้าหมายทีไคาดวาจะ
ป็นลูกคຌาพืไอ฿หຌกิดพฤติกรรมการซืๅอละ฿ชຌสินคຌา 
ดังนัๅน สิไงทีไนักการตลาดเมควรลืมลยกใคือ การสรຌางจุดยืน
ของตราสินคຌา พืไอสรຌางพลัง฿หຌกับตราสินคຌา พราะสิไง
หลานีๅจะสามารถขຌาเปอยู฿นความรูຌสึกของลูกคຌา

ป้าหมายเดຌ มืไอ฿ดกใตามทีไสามารถท าเดຌนนอนวาชัยชนะ
ยอมป็นของอยางนนอน  ทัๅงนีๅการสืไอสารการตลาดบบ
ครบวงจรจะประสบความส ารใจเดຌ นักการตลาดจะตຌองขຌา฿จ
อยางถองทຌวารูปบบดังกลาวคือการน าสนอขຌอทใจจริง
คุณคาทีไผูຌบริภคจะเดຌรับรวมทัๅงพลังตราสินคຌาผาน
ครืไองมือสืไอสารการตลาดรูปบบตาง ชน หากนักการ
ตลาดตຌองการ฿หຌมีการพูดถึงตราสินคຌาจะตຌองทราบ  
ดีวาค าพูดตางจากผูຌกีไยวขຌองนัๅนยอมมีผลตอตรา
สินคຌาทัๅงสิๅน ดังนัๅนหากตຌองการ฿ชຌครืไองมือการตลาดบบ
ดยตรงตຌองเมลืมวาการสรຌางความสัมพันธ์กับลูกคຌา
บบตัวตอตัวนัๅนจะตຌองวางผน฿หຌดีวาอะเรจะกระทบ  
ละจะสนับสนุน฿นทิศทางทีไคุณตຌองการ อยางเรกใตาม   
การสืไอสารการตลาดบบครบวงจรนัๅนจะตຌองลงทุน
ดຌานงานฆษณาดຌวยชนกัน พราะครืไองมือดังกลาว     
ป็นการมุงหวัง฿หຌกิดการขายสินคຌา หากสามารถท าควบคู
เปกับกิจกรรมสงสริมการขายเดຌกใจะท า฿หຌ สารทีไสืไอเป
ถึงมีศักยภาพยอดยีไยม นืไองจากการสงสริมการขายนัๅน
ป็นกิจกรรมทีไมุงน าสนอคุณคา฿หຌกับผูຌบริภคเดຌ
หในอยางชัดจน  ละละอียดมากกวาการฆษณา       
หากสามารถจัด฿หຌมีสิไงจูง฿จกกลุมป้าหมายกใจะท า
฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอเดຌรใวขึๅน ดยฉพาะการสดงสินคຌา   
ทีไมีการน าอาผูຌซืๅอละผูຌขายมาพบกันดยผานชอง
ทางการน าสนอทีไนาสน฿จ ชน กิจกรรมสงสริมการขาย     
ทีไรຌา฿จ การสดง การปຂดอกาส฿หຌลูกคຌามีสวนรวม฿น
กิจกรรมผาน Social Media สิไงตางหลานีๅลຌวนต
ป็นตัวกระตุຌน฿หຌกิดการตัดสิน฿จซืๅอละซืๅอซๅ าทัๅงสิๅน    
การสืไอสารการตลาดบบครบวงจรนัๅนจะประสบ
ความลຌมหลวหรือประสบความส ารใจขึๅนอยูกับการ
ท างานของนักการตลาดวาจะสามารถผสมผสาน
ละสรຌางความกลมกลืน฿หຌกับครืไองมือตละ
ประภทเดຌอยางลงตัวมากนຌอยคเหน หากตຌองการ
พูดรืไองดียวกันกใตຌอง฿ชຌค าพูดทีไมีความหมาย
ดียวกัน฿นครืไองมือทีไ ฿ชຌ  พียงคนีๅการสืไอสาร
การตลาดบบครบวงจรกใจะครบวงจรสมชืไอ  
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ครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
฿นปัจจุบันการสืไอสารการตลาดเดຌรับการ

พัฒนา฿หຌป็นกลยุทธ์อันทรงประสิทธิภาพยิไงขึๅน 
ดยนຌนป้าหมายละกลวิธีสืไอสารทีไมีความขຌมขຌน
ละสอดคลຌองกันอยางมีพลังการบรรลุป้าหมาย
ของภาพลักษณ์พืไอสงสริมการตลาดสามารถ
ด านินการเดຌดยอาศัยครืไองมือการสืไอสารการตลาด 
(Marketing Communication Tools) ทีไมีอยูมาประยุกต์฿ชຌ
฿หຌกิดความหมาะสมกันดังนีๅ (รุงรัตน์ ชัยส ารใจ. 
2554) 

1. การ฿ชຌการฆษณา฿นการสรຌางภาพลักษณ์พืไอ
สงสริมการตลาด การฆษณาป็นวิธีการสืไอสาร
การตลาดทีไส าคัญวิธีหนึไงทีไกีไยวขຌองผูกพันกับชีวิต
มนุษย์฿นการด านินชีวิตประจ าวันสามารถพบหใน
ขาวสารการฆษณาเดຌ ดยทัไ วเปซึไ งการฆษณา            
มีจุดมุงหมายส าคัญคือการนຌมนຌาวชักจูง฿จผูຌบริภค
฿หຌกิดความตຌองการผลิตภัณฑ์ละตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจทนการซืๅอของคูขงขัน 
ดยฉพาะ฿นสภาวะทีไการขงขันทางการตลาด
คอนขຌางรุนรง ผูຌบริภคมีอกาสลือกซืๅอผลิตภัณฑ์
เดຌหลากหลายตรายีไหຌอ การฆษณาจึงนับวาป็นครืไองมือ
อยางหนึไงทีไจ าป็น฿นการสืไอสารกับผูຌบริภคพืไอ
น าเปสูป้าหมายทางกาตลาดของธุรกิจ 

2. การ฿ชຌการประชาสัมพันธ์ ฿นการสรຌาง
ภาพลักษณ์พืไอสงสริมการตลาด ปัจจุบันกิดการ
ขงขัน฿นชิงธุรกิจพิไมขึๅนสินคຌามากมายหลายตรา
ยีไหຌอทีไสนอตอตลาดทบจะเมมีความตกตางกัน
฿นคุณภาพละคุณประยชน์ การ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์กผูຌบริภคพืไอนຌมนຌาวชักจูง฿หຌตัดสิน฿จ
ซืๅอธุรกิจจึงตຌองหันมา฿หຌความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ 
ดยฉพาะหากธุรกิจมุงสรຌางความจริญละความ
มัไนคง฿หຌกกิจการ฿นระยะยาว การประชาสัมพันธ์ทีไเดຌมี
การวางผนละด านินงานอยางตอนืไองจะท า฿หຌประชาชน
มีทัศนคติทีไดีตอธุรกิจ ละกิดความตใม฿จทีไจะสงสริม 
สนับสนุนการด านินงานของธุรกิจ ซึไงรวมถึงการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจดຌวย 

3. การ฿ชຌพนักงานขาย฿นการสรຌางภาพลักษณ์
พืไอสงสริมการตลาดการขายดยพนักงานขายป็น
วิธีการสืไอสารการตลาดทีไตกตางเปจากการฆษณา      
ละการประชาสัมพันธ์มีลักษณะป็นการสืไอสารทีไ
ตຌองอาศัยบุคคลท าหนຌาทีไสืไอขຌอมูลขาวสารกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์เปยังผูຌบริ ภคธุรกิจทีไ ลือก฿ชຌวิธีการขาย         
ดยบุคคลจ าป็นตຌอง฿หຌความส าคัญกับบุคคลหรือ
พนักงานขาย ละพัฒนาทักษะทางดຌานสารสนทศ
ของพนักงานขาย฿หຌสามารถท าการสืไอสารอยางมี
ประสิทธิภาพพืไอการนຌมนຌาวชักจูง฿จผูຌบริภค฿หຌ
ตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ 

4. การ฿ชຌการสงสริมการขาย฿นการสรຌาง
ภาพลักษณ์พืไอสงสริมป็นวิธีการสืไอสารพืไอสงสริม
การตลาดทีไธุรกิจนิยม฿ชຌกันมากพราะป็นวิธีทีไชวย
กระตุຌนการซืๅอ฿หຌกิดขึๅนอยางรวดรใว การสงสริมการขาย  
฿นรูปบบตางโควรถูกปรากฏ฿หຌอยู฿นสืไอสังคมออนเลน์
ดຌวย เม฿ชคสืไอมวลชนธรรมดาทัไวเปการกระตุຌน
ละนຌมนຌาว฿จผูຌรับสารป้าหมายเดຌมากขึๅนผาน
Social Media จึงมีบทบาทอยางยิไงส าหรับธุรกิจ฿น
การส ง สริสนับสนุน฿หຌการสืไ อสารการตลาด
บรรลุผล 

5. การ฿ชຌการสืไอสาร ณ.จุดซืๅอของธุรกิจ฿นการ
สรຌางรงจูง฿จซืๅอสินคຌา ป็นการรงการตัดสิน฿จซืๅอ
฿หຌกิดขึๅนรใวผิดปกติ การสืไอสาร ณ จุดซืๅอคือการก าหนด
รูปบบทีไสามารถถายทอดอัตลักษณ์ของตราสินคຌาทีไ
มีการออกบบตัวสินคຌาละบรรจุภัณฑ์฿หຌหมาะสม
กับต าหนงครอง฿จลูกคຌา ละมีองค์ประกอบวดลຌอมดຌวย
ชน รูปทรงของอาคาร การตกตงสถานทีไบรรยากาศ 
สัญลักษณ์ป้ายรวมถึงครืไองบบพนักงานทีไจะชวย
สืไอความหมายละสรຌางความประทับ฿จหากธุรกิจ
สามารถผสมผสานการ฿ชຌครืไองมือดังเดຌกลาวมา
ขຌางตຌนตางมุงสูป้าหมายทีไชัดจนป็นหนึไงดียวลຌว 
กใสามารถผลักดัน฿หຌกิดป็นภาพลักษณ์ทีไขຌมขใง
ละทรงพลังมากพอทีไจะชวยสนับสนุนการตลาด
ของธุรกิจเดຌการ฿ชຌการสืไอสาร ณ.จุดซืๅอ ทีไมีประสิทธิภาพ
จะชวย฿หຌกิดผลดีตอธุรกิจ฿น 3 สวนคือ   
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5.1 ชวยสรຌางบุคลิกละคุณคากสินคຌา 
(Product Value and Proposition) 

5.2 ชวยน าสนอความตกตางทีไชัดจนเม
สับสนกับคูขง  

5.3 ภาพลักษณ์฿นจิต฿จ (Mental Image) 
ชวยกอ฿หຌกิดพลังของอารมณ์ความรูຌสึกดยการ
ถายทอดภาพลักษณ์หลานีๅผานชองทางการสืไอสาร 
ทุกชนิดละการสืไอสารตราสินคຌา (Brand Contact) 

ควรพิไมการ฿ชຌกิจกรรมตางโมากขึๅนชนกัน   
เมวาจะป็นการจัดกิจกรรมพิศษ Road Show   
การจัดชว์รูมสินคຌา การจัดสดงสินคຌา การจัดนิทรรศการ 
การ฿ชຌป้ายการ฿ชຌสืไอทางอิลใกทรอนิกส์ ฿น Social 
Media  ดยองค์ประกอบดังทีไกลาวมาลຌวนลຌวต
จะท า฿หຌกิดการสืไอสารขาวสารพืไอ฿หຌขຌาถึงลูกคຌา
อยางมีประสิทธิภาพปลีไยนปลงความชืไอละ
พฤติกรรมของกลุมป้าหมายเดຌ 
           6. การจัดกิจกรรมทางการตลาด ก าลังป็นทีไนิยม   
฿นการสรຌางกระส฿หຌกับตราสินคຌา นืไองจากกิจกรรมทีไ
กิดขึๅนกใพืไอดึงดูดรสนิยมของลูกคຌากลุมดียวกัน 
฿หຌมาจอกับสินคຌาของรา Event Marketing ทีไดี
จ าป็นตຌองค านึงถึงรืไองลักษณะของงานละ
กิจกรรม ซึไงตຌองสอดคลຌองกับบุคลิกของตราสินคຌา 
รวมทัๅงรืไองความหมาะสมของสถานทีไ วันละวลา
ทีไจะจัดดຌวย ละจุดดนของการจัดอีวຌนท์฿นยุค 4.0 ยุคทีไ
ลูกคຌาอยากรูຌ อยากหใน เดຌงายตามสืไอสังคมออนเลน์      
กใคือการปຂดอกาส฿หຌผูຌลูกคຌาเดຌสัมผัสกับบรนด์
ดยตรง ชน ทดลอง฿ชຌละเดຌชิมรสชาติของอาหาร 
ท า฿หຌกิดความประทับ฿จละรับรูຌเดຌถึงความดด
ดนของคุณสมบัติของสินคຌาละบริการตละ
ประภทจนกิดความ฿ครทางอารมณ์จนกิดการ
ตัดสิน฿จซืๅอระงับหตุผลเมอยูมืไอเดຌสัมผัส มีสวน
รวม฿นกิจกรรมลຌว บอกตอถึงความประทับ฿จทีไ
เดຌรับจากประสบการณ์ตรง฿นการขຌารวมกิจกรรม 
ผานสังคมออนเลน์ จาก Event Marketing 
กลายป็น Viral Marketing 
 

ประยชน์จากการ฿ช้การสื่อสารการตลาด 
1. ฿หຌประสิทธิภาพ฿นการสืไอสาร (Efficiency)      

การพัฒนาทางทคนลยีสมัย฿หมชนการ฿ชຌ
ปรกรมส ารใจรูป฿นการกใบขຌอมูลลูกคຌาเดຌป็น
รายบุคคล ละเดຌจ านวนมากจะชวย฿หຌนักสืไอสาร
สามารถรวบรวมขຌอมูลลูกคຌา (Database) ศึกษา
พฤติกรรมของลูกคຌาละสามารถบงกลุมป้าหมาย
ลูกคຌาเดຌดีขึๅนการ฿ชຌปรกรมส ารใจรูปการวิคราะห์
ผลจากการตอบสนองของบบสอบถามความ
คิดหในออนเลน์ทีไเดຌทรกขຌาเปอยู฿นการสืไอสาร
สังคมออนเลน์ จึงชวย฿นการวางผน฿ชຌครืไองมือ
สืไอสารบบผสมผสาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากขึๅน 
มืไอปรียบทียบกับการสืไอสารดย฿ชຌสืไอฆษณาทีไ
ป็นสืไอสารมวลชน  

2. ตຌนทุนตไ ากวา (Low Cost Effective)ิ ิการสืไอสาร
การตลาดป็นการสืไอสารบบผสมผสานครืไองมือ
สืไอสารการตลาดละสวนผสมทางการตลาด เดຌก 
ผลิตภัณฑ์ ราคาละการจัดจ าหนายอยางป็นระบบ        
มีรูปบบการสืไอสารทีไป็นนวทางดียวกัน คือ มุงสืไอสาร
ดย฿ชຌพฤติกรรมของผูຌบริภคป็นส าคัญคา฿ชຌจาย
฿นการสืไอสารการตลาดจึงตไ ากวาตมีประสิทธิภาพ
กรณีการสืไอสารการตลาดออนเลน์฿นปัจจุบันมี
ปรกรมส ารใจรูปราคาถูกทีไชวย฿นการวิคราะห์
ผล  

3. ชวยสรຌางความภักดีของลูกคຌา (Build Stronger 
Customer Loyalty) นืไองจากสินคຌา฿นปัจจุบันมี
ความตกตางกันนຌอยลงละมีการ฿ชຌการสงสริม
การขายมากขึๅน ความภักดีของผูຌบริภคจึงลดลง การสืไอสาร
ดย฿ชຌการฆษณาพียงอยางดียวจึงเมสามารถ
รักษาความภักดีของผูຌบริภคเดຌนักการตลาดจึงตຌอง
฿ชຌครืไองมือสืไอสารการตลาดหลายประภทพืไอชวย
กระตุຌนความภักดีของผูຌบริภคดยริไมจากการสรຌาง
ความสัมพันธ์ระหวางผูຌบริภคละตัวผลิตภัณฑ์฿น
ลักษณะการตลาดชิงสัมพันธ์(Relationship Marketing) 
ขຌา฿จผูຌบริภคอยางลึกซึๅงเมพอลຌว฿นยุค 4.0 
นักการตลาดจะตຌองออกบบสิไงทีไน าสนอ (Offering) 
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฿หຌกผูຌบริภคกลุมป้าหมาย฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการความปรารถนา ละความทะยอทะยาน
ดยปຂดอกาส฿หຌลูกคຌาเดຌขຌามามีประสบการณ์รวม
฿นการผลิตสินคຌาฉม฿หมดຌวย 

4. ชวยสรຌางผลกระทบตอการสืไอสาร(More 
Impact) นืไองจากการสืไอสารการตลาดป็นการสืไอสารดย
฿ชຌสืไอหลายประภทจึงสามารถสรຌางความนาสน฿จ
ละกอ฿หຌกิดผลกระทบทางการสืไอสารเดຌดีกวาการ
฿ชຌสืไอพียงสืไอดียวดยการสืไอสารการตลาดทีไมุงสรຌาง
ผลกระทบ฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางพฤติกรรม฿นชิง
บวกทีไจะท า฿หຌยอดขายสินคຌาพิไมขึๅน ซึไงสอดคลองกับ 
Wood,(1997) ทีไเดຌ฿หຌมุมมองถึงประยชน์ของการ
สืไอสารการตลาดบบบูรณาการวามืไอการตลาด
ปรับปลีไยนเปตามปัจจัยสภาพวดลຌอมตางโ ดยฉพาะ
ทคนลยีสารสนทศสงผล฿หຌการสืไอสารการตลาดมี
การปลีไยนปลงเปดຌวยชนกัน จากดิมการสืไอสาร
การตลาดมุงนຌนเปทีไกลุมป้าหมายจ านวนมาก
กระจัดกระจาย ต฿นยุคนีๅตຌองพัฒนาป็นรูปบบการ
สืไอสารการตลาดทีไมุงนຌนเปยังกลุมป้าหมายฉพาะ
บุคคลทีไสามารถขຌาถึงตัวผูຌบริภคเดຌ฿กลຌชิด ดังนัๅน
การบูรณาการครืไองมือสืไอสารทางการตลาด฿หຌมี
ประสิทธิภาพหมาะสมกับสภาพทางศรษฐกิจสังคม

ละพฤติกรรมของการ฿ชຌ ทคนลยีของผูຌบริ ภค 
Internet of Think ทีไอุปกณ์อิลใกทรอนิกส์สามารถ
สืไอสารพูดคุยกันองเดຌผานการชืไอมตอกับลก
อินตอร์นใต กใจะป็นอีกนวทางหนึไง฿นการสรຌาง
ตราสินคຌา฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์  
 
บทสร ป 

฿นยุคภาคอุตสาหกรรมทีไขับคลืไอนดຌวย
ทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม หรือทีไรียก
กันวาเทยลนด์ 4.0 นัๅนนักการตลาดหรือนักสืไอสาร
การตลาดรวมถึงผูຌประกอบธุรกิจรຌานคຌาจะตຌองทัน
ตอความปลีไยนปลงของทคนลยีสารสนทศ  
ขຌา฿จศรษฐกิจการมืองละพรຌอมทีไจะตัดสิน฿จ
ปรับผนธุรกิจละการวางผนการตลาดอยางชาญ
ฉลาดบนขຌอมูลทีไเดຌมาจากการพิจารณาอยางถีไถຌวน 
พราะสิไงทีไจะเดຌป็นผลลัพธ์ตามมาคือสินคຌาละ
บริการของทานจะเดຌรับความสน฿จอยางมากจาก
กลุมผูຌบริภคหรือกลุมป้าหมายทีไป็นผูຌน าความคิด
ละมีอิทธิพลอยางมากตอกลุมผูຌบริภค฿นวงกวຌาง 
(Mass) มຌวาการปรับผนนัๅนจะหมายถึงการตัดสิน฿จคิด
ละท าการสืไอสารการตลาดนอกกรอบบนครือขาย
สังคมออนเลน์฿นสัดสวนทีไมากขึๅน เมนຌนการสืไอสาร 

การตลาดผานสืไอสารมวลชนปกติการทีไสินคຌาละ
บริการจะตຌองพยายามสรຌางการมีสวนรวมละการ
ขຌารวมกิจกรรมระหวางสินคຌาละกลุมป้าหมาย
ดยปรับบทบาทจากการสืไอสารขຌอมูลของสินคຌา
ละบริการทางดียวมาป็นการสืไอสารหลาย
ชองทางบบบูรณาการระหวางตราสินคຌาตຌองท า
฿หຌสินคຌาสามารถตຌตอบละสรຌางปฏิสัมพันธ์กับ
ผูຌบริภคเดຌ การสรຌางประสบการณ์ของผูຌบริภค฿หຌ
มีตอตราสินคຌาผาน New Media รวมถึงพิไมพืๅนทีไ฿หຌ

ลูกคຌาประจ าหรือลูกคຌาทีไป็นสมาชิกสามารถสรຌาง
นืๅอหาของตัวองลงเป฿นสินคຌาหรือบริการเดຌดຌวย
การผานการสืไอสารการตลาด฿หຌกิดป็น Viral Marketing
อาศัยความจริญกຌาวหนຌาของทคนลยีสารสนทศมีผล
ท า฿หຌผูຌบริภคมีชองทางการรับขาวสารละนืๅอหา
ประภทตางโพิไมมากยิไงขึๅน ดยผูຌบริภคจะมอง
หาสืไอ฿หมโทีไขຌาถึงวิถีการด านินชีวิต (Lifestyle) 
ของตนองมากขึๅน 

 
อกสารอ้างอ ง 
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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บทปร ทัศน์หนังสือิ(Book Review) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  อินหวาง 

ชื่อร่ือง : Managing Creativity and Innovation : การบริหารจัดการนวัตกรรม 
ต่งิดย Ralph Katz  
ปลละรียบรียงดย ณัฐยา สินตระการผล  
ปีที่พ มพ์ 2550 
ส านักพ มพ์ ธรรกมลการพิมพ ์
 
กร ่นน า 

หนังสือการบริหารจัดการนวัตกรรม ป็นการรวมนวทาง฿นการพัฒนา ผลักดันละรักษานวัตกรรม
ทีไประสบความส ารใจ ป็นหัว฿จ฿นการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มຌวาหนังสือลมนีๅมีการ
ผยพรมา 10 ปีทีไผานมาตความทันสมัยของนืๅอหายังทรงคุณคาละสามารถน ามาประยุกต์฿ชຌ฿นยุคปัจจุบัน 
ดยฉพาะมีการรียบรียงครืไองมือ฿นการด านินธุรกิจเดຌป็นอยางดี ดยหนังสือลมนีๅจะชวย฿หຌผูຌอานท างาน
฿หຌส ารใจดຌวยการกระตุຌน฿หຌกิดนวัตกรรมละความคิดสรຌางสรรค์ ทัๅงยังป็นหนังสือทีไผานการพิจารณา        
จากคณาจารย์ละผูຌชีไยวชาญ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึไงป็นมหาวิทยาลัยชัๅนน าพืไอยืนยันถึงคุณภาพ    
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 อธิบายถึงสຌนคຌงรูปตัวอส (S-curve) ซึไงป็นนวคิดทีไนักทคนลยี      
ละนักวิชาการ฿ชຌ พืไออธิบายวงจรชีวิตของทคนลยี ดยทัไวเปลຌวสຌนคຌงนีๅจะอธิบายถึงชวงรกของ
ทคนลยีทีไท า฿หຌประสิทธิภาพการด านินงานพิไมขึๅนหรือตຌนทุนลดลง (หรือทัๅงสองอยาง) ซึไงจะกิดขึๅน
บอยครัๅง ละสงผลกระทบรุนรง อยางเรกใตาม สิไงหลานีๅกใจะกิดขึๅนนຌอยลงมืไอวลาผานเปมืไอถึงชวงวลา 
ทีไทคนลยีนัๅนถึงจุดอิไมตัว ดยสຌน S-Curve จะ฿หຌบทรียนหลายอยางกับนักทคนลยีละผูຌบริหาร  

บททีไ ใ การคຌนหาความคิด฿หม อธิบายขัๅนรก฿นกระบวนการของนวัตกรรม การกอกิดความคิด
฿หม ฿นบทนีๅจะบอกหลงทีไมาของความคิดดีโ วามีทัๅงหมด 4 หลง คือ จากความรูຌ฿หม จากลูกคຌาจากผูຌ฿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 ดยวิธีทีไนะน าจะป็นการประมินคาของความคิด
ทีไมีตอองค์กร 
 บททีไ 5 การน านวัตกรรมขຌาสูตลาด ฿นบทนีๅเดຌรียนรูຌกีไยวกับครืไองมือทีไบริษัทชัๅนน าหลายหง฿ชຌ  
พืไอหาวาจะทิๅงความคิด฿ด ละลือกความคิด฿ดขึๅนมาพัฒนา฿หຌป็นรูปราง ละน าเป฿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 พืไอน าเปสนอ฿หຌกับตลาด  

บททีไ 6 ความคิดสรຌางสรรค์ละทีมงานพืไอการสรຌางสรรค์ เดຌท าการศึกษาความชืไอผิดโทีไกิดขึๅน
กีไยวกับความคิดสรຌางสรรค์ ละหัวขຌอทีไกีไยวกับลักษณะของกลุมท างานทีไมีความสรຌางสรรค์ดຌวย  

บททีไ 7 การยกระดับความคิดสรຌางสรรค์฿หຌสูงขึๅน วิธีทีไผูຌบริหารสามารถจะท าเดຌ฿นการสรຌางสภาพวดลຌอม
ภาย฿นองค์กรทีไสงสริม฿หຌกิดความคิดละการกระท าทีไสรຌางสรรค์ นอกจากนีๅยังค านึงถึงสถานทีไท างาน     
ละกลาวถึงการ฿ชຌพืๅนทีไท างานรวมกันของทีมงานฉพาะกิจ ตลอดจนการสืไอสารทีไดีขึๅน ละการออกบบคุณลักษณะ
ของสถานทีไท างาน฿หม ซึไงชวยกระตุຌน฿หຌกิดความคิดสรຌางสรรค์เดຌ 

บททีไ 8 สิไงทีไผูຌน าตຌองท าชีๅ฿หຌหในสิไงทีไผูຌน าตຌองท าพืไอสงสริม฿หຌกิดนวัตกรรม฿นองค์กร ละ฿ชຌประยชน์
จากนวัตกรรมหลานัๅน฿หຌมากทีไสุด ดย฿นบทนีๅกลาวเวຌอยางชัดจน ผูຌน าตຌองรับผิดชอบ฿นการสรຌางวัฒนธรรม
฿นการท างาน ทีไปຂดรับตอความคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม พืไอก าหนดทิศทางของกลยุทธ์ส าหรับองค์กร 
ละก าหนดขอบขตของการพัฒนาความคิด฿หมดຌวย  

นอกจากนีๅ฿นภาคผนวกมี บบประมินสถานทีไท างาน บบประมินสภาพวดลຌอมทางจิตวิทยา  
การวางผนส าหรับนวัตกรรม ดยพบวาสาระส าคัญ฿นทุกโสวนของหนังสือลมนีๅจะชวย฿หຌทุกองค์กร มีทัๅงความคิด
สรຌางสรรค์ละกอ฿หຌกิดนวัตกรรมทีไซึไงป็นผลการพัฒนาขีดความสามารถ ละความเดຌปรียบตอการขงขัน
฿นยุคลกาภิวัตน์ตลอดเป 
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ค านะน าการส่งรายงานว จัยหรือบทความว ชาการ 
พ่ือลงตีพ มพ์฿นวารสารว จัยมหาว ทยาลัยวสท ร์นิมน ษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ิ 
 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารระดับชาติซึไงมีวัตถุประสงค์

พืไอผยพรละถายทอดผลงานวิจัยละผลงานวิชาการทัๅงภาย฿นละภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลบืๅองต้นของวารสาร 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ป็นวารสารราย ไ ดือน (ใฉบับ/ปี) 
ดยมีก าหนดออก ดังนีๅ ฉบับทีไ 1 ดือนมกราคม-มษายน ฉบับทีไ 2 ดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับทีไ ใ ดือน
กันยายน-ธันวาคม 

2. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์พืไอป็นหลงตีพิมพ์
ผยพร ละลกปลีไยนความรูຌวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา 
นยบายพ จารณากลั่นกรองบทความ 

1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิชาการ 
(Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ภาย฿ตຌงืไอนเขวา
จะตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพร฿นวารสาร อกสารการประชุม หรือสิไงพิมพ์฿ดมากอน ละเมอยู฿นระหวางการ
พิจารณารอตีพิมพ์฿นวารสารอืไน 

2. ขอบขตของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์จะครอบคลุมนืๅอหา 
ดຌานบริหารธุรกิจ ดຌานการจัดการอุตสาหกรรม ดຌานทคนลยีสารสนทศ ดຌานรัฐประศาสนศาส ตร์          
ดຌานนิติศาสตร์ ดຌานบริหารการศึกษา ดຌานจิตวิทยาละดຌานอืไนโทีไกีไยวขຌองทางมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 

ใ. บทความทีไเดຌรับการตีพิมพ์ตຌองผานการกลัไนกรองจากผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง ( Peer 
Review) 
กระบวนการพ จารณากลั่นกรองบทความ 

บทความทีไจะเดຌรับการพิจารณาตีพิมพ์จะตຌองผานกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง (Peer Review) ดังนีๅ 

1. กองบรรณาธิการจะจຌง฿หຌผูຌขียนทราบมืไอกองบรรณาธิการเดຌรับบทความรียบรຌอยสมบูรณ์ 
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความวาอยู฿นขอบขตนืๅอหาวารสารหรือเม รวมถึงคุณภาพงาน

วิชาการ ละประยชน์ทัๅง฿นชิงทฤษฎีละปฏิบัติ 
ใ. ฿นกรณีทีไกองบรรณาธิการพิจารณาหในควรรับบทความเวຌพิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ 

จะด านินการสงบทความพืไอกลัไนกรองตอเป ดยจะสง฿หຌผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาทีไกีไยวขຌอง จ านวน 2 ทาน
ประมินคุณภาพของบทความวาอยู฿นกณฑ์ทีไหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือเม ดยกระบวนการกลัไนกรองนีๅทัๅง
จากผูຌทรงคุณวุฒิ ละผูຌขียนจะเมทราบขຌอมูลของกันละกัน (Double-Blind Peer Review) 

ไ. มืไอผูຌทรงคุณวุฒิประมินคุณภาพบทความลຌว กองบรรณาธิการจะตัดสิน฿จดยอิงตาม 
ขຌอสนอนะของผูຌทรงคุณวุฒิ วาบทความนัๅนโควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรจะสง฿หຌผูຌขียนกຌเขกอนสง฿หຌ
ผูຌทรงคุณวุฒิประมินอีกครัๅงหนึไงหรือปฏิสธการตีพิมพ์ 
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1.ิข้อก าหนดต้นฉบับ 

1.1การจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หนຌากระดาษ 
Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point บทความภาษาอังกฤษ 
พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
        ข้อก าหนด฿นการตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษ   A ไ 

 กรอบของข้อความ ฿นตละหนຌา฿หຌมีขอบขตดังนีๅ  จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิๅ ว               
ขอบลาง 1.0 นิๅว ขอบซຌาย 1.5 นิๅว ขอบขวา 1.0 นิๅว 

 หมายลขหน้าิ฿หຌ฿สเวຌ฿นต าหนงดຌานขวาตัๅงตตຌนจนจบบทความ 
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด   หนึไงชวงบรรทัดของครืไองคอมพิวตอร์ 1ไ point 
 ตัวอักษริการจัดพิมพ์ตຌนฉบับ ผลงานทีไสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10 -20 

หนຌากระดาษ Aไ บทความภาษาเทยพิมพ์ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point 
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ดຌวย ดຌวย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 1ๆ Point ละพิมพ์
ตามทีไก าหนดดังนีๅ 

 ขนาดกระดาษยกป็น 2 คอลัมน์ ยกวຌนบทคัดยอกับอกสารอຌางอิง 
 

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปบบการพ มพ์ ขนาดตัวอักษร 
ชืไอรืไอง/ชืไอบทความ (Title) ภาษาเทย ภาษาอั งกฤษ 

(ตัวอักษรพิมพ์฿หญ) 
ก าหนดตรงกลาง, ตัวหนา ขนาด 1่ point, 

ชืไอผูຌขียน (ทุกคน) 
 

ตัวหนา ก าหนดตรงกลาง  
( เมตຌองระบุต าหนงการ
พิมพ์หรือค าน าหนຌาชืไอ) 

ขนาด 1ไ point 

ชืไอหนวยงานของผูຌขียน ตัวปกติ ดຌานลางการอຌางอิง ขนาด 1ไ point 
ชืไอบทคัดยอ 
ภาษาเทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ก าหนดกึไงกลาง ตัวหนา ขนาด 1ๆ point 

ขຌอความบทคัดยอภาษาเทย ตัวธรรมดา ยอหนຌา 0.5 นิๅว ขนาด 1ไ point 
ค าส าคัญ (Keywords) 
฿ชຌตัวอักษรภาษาเทย หรือ 
ภาษาอังกฤษ 

ตัวหนา ส าหรับหัวขຌอ 

ตัวปกติ ส าหรับนืๅอหา 

ึประมาณ ไ-5 ค า 

ก าหนดชิดชอบซຌาย ขนาด 1ไ point 

นืๅอหาบทความ 

หัวขຌอ฿หญ 
หัวขຌอรอง 

นืๅอหา 

 

ตัวหนา 

ตัวหนา 

ตัวปกติ 

 

ก าหนดชิดซຌาย 

ยอหนຌา 0.5 นิๅว 

- 

 

ขนาด 1ๆ point 
ขนาด 16 point 

ขนาด 16 point 

ขຌอความ฿นภาพละตาราง ตัวปกติ - ขนาด 1ไ point 
ขຌอความอຌางอิง (ดຌานลาง) ปกติ - ขนาด 1ไ point 
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2.ิส่วนประกอบของบทความ 
 แ.ิบทความว ชาการ หัวขຌอละนืๅอหาควรชีๅประดในทีไตຌองการน าสนอ฿หຌชัดจนละมีล าดับ นืๅอหา
ทีไหมาะสมพืไอ฿หຌผูຌอานสามารถขຌา฿จเดຌชัดจน รวมถึงมีการ฿ชຌทฤษฎีวิคราะห์ละสนอนะประดในอยาง
สมบูรณ์ดยควรมีองค์ประกอบดังตอเปนีๅ (สามารถมีหัวขຌอหรือองค์ประกอบทีไตกตาง) 

1.1 ชืไอรืไอง (Title)  
1.2 บทคัดยอ (Abstract) สรุปนืๅอหาของบทความ฿หຌเดຌ฿จความชัดจน ละควรมีทัๅง 

ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน ฿หຌมีจ านวนค าควรอยูระหวาง 200-ใ00 ค าควรป็น
บทคัดยอทีไสัๅน ฿ชຌค าเดຌกระชับละ฿หຌสาระส าคัญตรงประดใน   

1.ใ ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูลทัๅง 

1.ไ บทน า (Introduction) ป็นสวนนะน าละปูพืๅนรืไองพืไอ฿หຌผูຌอานทราบขຌอมูลบืๅองตຌนของ
นืๅอหารวมทัๅงระบุ ถึงขอบขตนืๅอหาของบทความ 

1.5 นืๅอหา (Body of Text) ป็นสวนหลักของนืๅอหาบทความ มีการบงประดในออกป็นยอยโ
ละมีการจัดรียงล าดับป็นหัวขຌอตามรายละอียดของนืๅอหา 

1.ๆ สรุป(Conclusion) ป็นการสรุปนืๅอหา฿นบทความทัๅงหมดออกมาอยางชัดจน ละกระชับ
ดยมีการสรุป ปຂดทຌายนืๅอหาทีไราเดຌน าสนอเปลຌววามีผลดี หรือผลสียอยางเร 

 1 . ็   อกสาร อຌ า ง อิ ง  ( Reference)   ขี ยน บร รณานุ ก รม ฿น รู ป บบ APA ( American 
Psychological Association) 

โ.ิบทความว จัย ควรมีการน าสนอผลการวิจัยทีไเดຌรับอยางป็นระบบ ดยควรมีองค์ประกอบ
ดังตอเปนีๅ 

21. ชืไอรืไอง (Title) ชืไอควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยพิมพ์ชืไอรืไองป็นภาษาเทยละ
ตามดຌวยชืไอภาษาอังกฤษ฿นบรรทัดตอมา 

2.2 ชืไอผูຌขียนละหนวยงานสังกัด ฿หຌระบุชืไอนามสกุลของผูຌขียนทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
เมตຌองระบุต าหนงหรือค าน าหนຌาชืไอต฿หຌระบุงานประจ าละหนวยงานสังกัดทีไชิงอรรถ 

2.ใ บทคัดยอ (Abstract) ควรมีทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ ดยขียนป็นภาษาเทยกอน 
ความยาวเมกิน 15 บรรทัด (การขียนบทคัดยอ คือการสรุปสาระส าคัญของรืไองดยฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการ ละผลการวิจัย) 

2.ไ ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าทีไป็นค าส าคัญของนืๅอหาหมาะสมส าหรับน าเป฿ชຌ 
ป็นค าคຌน฿นระบบฐานขຌอมูล 

 2.5 บทน า (Introduction) ป็นการอธิบายถึงทีไมาละความส าคัญของปัญหา ละ 
หตุผลทีไน าเปสูการวิจัยมีขຌอมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือตຌยຌง รวมถึงนวคิดละทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 

2.ๆ วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์ละป้าหมายของการ 
วิจัย 

2.็ วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการด านินการวิจัย 
อยางละอียดละชัดจน 
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2.่ ผลการวิจัย (Results) สนอผลการวิจัยทีไตรงประดในตามล าดับขัๅนของการวิจัย  
การ฿ชຌตารางหรือผนภูมิเมควรกิน 5 ตารางหรือผนภูมิดยมีการปลความหมายละวิคราะห์ผลทีไคຌนพบ
อยางชัดจน 

2.้ อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานปรียบทียบละตีความผลการวิจัย 
฿หຌขຌากับหลักทฤษฎี นวคิด ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงชืไอมยงผลการวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับประดใน
ปัญหาการวิจัย 

2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัย ละ฿หຌขຌอสนอนะทีไจะน า 
ผลการวิจัยนัๅนเป฿ชຌประยชน์ 

2.11 อกสารอຌางอิง  (Reference) ขียนบรรณานุกรม฿นรูปบบของ APA (American 
Psychological Association) 

ใ.ิการขียนอกสารอ้างอ ง 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยวสทิร์น มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ ฿ชຌรูปบบการอิงของ APA 

(American Psychological Association) 
 ิิิิใ.แิการอ้างอ ง฿นนืๅอหาิ(In text citationี 

 ฿ชຌรูปบบการอຌางอิงบบ นาม-ปี (Author-Year Format) 
ภาษาเทย   (ชืไอ-นามสกุลผูຌตงุ ปีทีไพิมพ์ุ ลขหนຌา) 
ภาษาอังกฤษ   (นามสกุลุ ปี ค.ศ.) 

    3.2 อ้างอ ง฿นนืๅอหาจากสื่อส ่งพ มพ์ิ(หนังสือิต าราิอกสาร) 
กรณีผู้ต่งคนดียว 
การอຌางอิง฿หຌระบุ ชืไอ-นามสกุล ผูຌตง (ภาษาเทย) หรือนามสกุลผูຌตง (ภาษาอังกฤษ) ตามดຌวย

ครืไองหมาย (ุ) ปีทีไพิมพ์ ครืไองหมาย (ุ) ตามดຌวยหมายลขหนຌาอกสารทีไอຌางอิง฿สเวຌ฿นวงลใบทຌายขຌองความทีไ
อຌางอิง ช่นิิ 

(ประวศ วะสีุ 25ไๆุ หนຌา ๆไ) 
กรณีที่สร ปนืๅอหามาหมดทัๅงล่ม เมฉพาะสวน฿ดสวนหนึไงเมตຌองระบุลขหนຌา  
ช่น 
(ประวศ วะสีุ 25ไๆ) 
กรณีที่ผู้ต่ง฿ช้ฐานันดรศักด ์ บรรดาศักด์ิ สมณศักด์ิ น าหนຌา฿หຌคงเวຌหมือนทีไปรากฏ฿นหนຌา

หนังสือ  
ช่นิ 
(พระบาทสมดใจพระจุลจอมกลຌาจຌาอยูหัวุ 25ไ0) 
กรณีผู้ต่งมียศทางทหาริต ารวจิต าหน่งทางว ชาการ ค ารียกทางวิชาชีพเมตຌอง฿ส  

ชน ศาสตราจารย์กุลพล สงจันทร์ ป็น  
(กุลพล  สงจันทร์ุ 25ไ0) 
การอ้างอ งอกสารหลายร่ืองิต่ผู้ต่งคนดียวกัน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงครัๅงดียว ลຌวรียงปีทีไพิมพ์

จากนຌอยเปหามาก 
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ช่น 
(กุลพล สงจันทร์ุ 25ไไ; 25ไ5) 
กรณีผู้ต่งิโิคน 
กรณีผูຌตง 2 คน ฿หຌขียนชืไอผูຌตงคนทีไ 1 ตามดຌวยครืไองหมาย (ุ) วຌนวรรคหนึไง ตามดຌวย 

ละ เมวຌนวรรค ตามดຌวยผูຌตงคนทีไ 2  
ช่นิ 
(จินตนา ลาภจริญุ ละประเพ จันดี. (2550). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) วຌนหนึไงวรรคตามดຌวย

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 (ุ) ละวຌนวรรคหนຌาผูຌตงทุกคน ละ฿ชຌค าวา 

ละ ดยเมวຌนวรรค หนຌาผูຌตงคนสุดทຌาย 
ช่น 
(กุลพล สงจันทร์ุ กียรติขจร จริญยิไงุ ละสมหญิง ฿จซืไอ. (25ไไ). 
กรณีชาวตางประทศ฿หຌขียนชืไอสกุล ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) คัไนผูຌตงทุกคน วຌนหนึไง

วรรคตามดຌวยตัวอักษรชืไอตຌน ชืไอกลาง (ถຌามี) ละ฿ชຌครืไองหมาย & ละวຌนหนึไงวรรค หนຌาผูຌตงคน
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) 
อกสารเม่ปรากฏช่ือผู้ต่ง 
฿หຌลงชืไอลຌวตามดຌวยปีทีไพิมพ์ ละลขหนຌา  
ช่น 
(การคຌาการลงทุนุ 25ไไุ หนຌา 1ๆ) 
กรณีเม่฿ช่ผู้ขียนิต่ป็นิผู้รวบรวมิรียบรียงิผู้ปลิหรือบรรณาธ การ 
฿หຌลงรายการดຌวยชืไอ ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ละบอกตอทຌายวาป็น ผูຌรวบรวม ผูຌ

รียง บรรณาธิการ หรือ ผูຌปล 
ช่น 
(ดวงกຌว มัไน฿จุ บรรณาธิการุ 25ไๆ) 
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(Shah & Ratcliffeุ editorุ 200ใ) 
อ้างอ ง฿นนืๅอหาจากสตทัศนวัสด  
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบหรือผูຌผลิต ตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไผลิต ตามดຌวย

ครืไองหมายมหัพภาคคู (:) ละลักษณะของสตทัศนวัสดุ 
ช่น 
(ส านักงานพลังงานปรมาณูพืไอสันติุ 25ไไ: CD-ROM) 
การอ้างอ ง฿นนืๅอหาิจากระบบสารสนทศออนเลน์ิ(WWW.ี 
฿หຌลงรายการชืไอผูຌรับผิดชอบ หรือหนวยงานทีไรับผิดชอบตามดຌวยครืไองหมายจุลภาค (ุ) ปีทีไคຌน

ขຌอมูล 
ช่น 
(มหาวิทยาลัยวสทิร์นุ 25ไ็) 
(western universityุ 2005) 

ไ.ิการขียนบรรณาน กรม 
ไ.แิหนังสือ 

ชืไอ ชืไอสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือิ(ครัๅงทีไพิมพ์). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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.ใิรายงานการประช ม 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไประชุม). ชื่อร่ือง. วัน ดือน พ.ศ.(หนຌา). สถานทีไพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ไ.ไ.ิว ทยาน พนธ์ 

ชืไอผูຌตง. (ปีทีไพิมพ์).ิชื่อว ทยาน พนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชืไอ
มหาวิทยาลัยุ มืองทีไตัๅงมหาวิทยาลัย 

ไ.5ิบรรณาน กรมจากวใบเซต์ิ 
 ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานจຌาของวใบเซต์. (ปีทีไผยพรขຌอมูล).ิชื่อร่ือง. คຌนมืไอ วันทีไ ดือน ปี 

พ.ศ.ุจาก htt://www. 
4.6 บทความ฿นน ตยสาริหรือิหนังสือพ มพ์ 

ชืไอผูຌตงหรือชืไอคอลัมน์. (วัน ดือน ปี). ชืไอบทความ. ชื่อน ตยสารหรือิหนังสือพ มพ์ุ ปีทีไุ 
หนຌา. 

กรณีภาษาอังกฤษ  จะ฿ชຌวา ปีุดือน วัน (yearุ month day) ละ p. หรือ pp. 
4.7 การขียนบรรณาน กรมผ่นพับ 

ชืไอผูຌตงหรือหนวยงานทีไผลิต. (ปี). ชื่อร่ือง. [ผนพับ]. สถานทีไพิมพ์: ผูຌตงหรือหนวยงาน 
ทีไผลิต. 
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4.8 อ้างอ งจากการสัมภาษณ์ 
   ชืไอผูຌ฿หຌสัมภาษณ์. (ปี/ดือน/วัน). ต าหนง. สัมภาษณ์. 

ิการส่งต้นฉบับ     
ผูຌขียนสงเฟล์ตຌนฉบับบทความ (Microsoft Word) ละบบฟอร์มน าสนอบทความพืไอพิจารณา

ตีพิมพ์฿นชองทางของวารสารระบบออนเลน์ (Online Submission) ทานัๅน 
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความบืๅองตຌน กีไยวกับความถูกตຌองของรูปบบทัไวเป ถຌาเมผานการ

พิจารณา จะสงกลับเปกຌเข  ถຌาผานจะขຌาสูการพิจารณาของผูຌประมินจากภายนอกมืไอผลการประมินผาน
หรือเมผานหรือมีการกຌเขจะจຌงผล฿หຌผูຌขียนทราบ 
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