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                       ประวัติและผลงาน 

 
ชื่อ – สกุล นายชุมพล รอดแจ่ม 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน  
สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ทีอ่ยู่ในการติดต่อ 2/3 ซ.เพชรเกษม 28 แยก 22 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
เบอร์โทรติดต่อ และ Line ID 0895223397 
Email chumpon.ro@ssru.ac.th 
คุณวุฒกิารศึกษา 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีสำเร็จ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 

Ph.D. Human Resource Development 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ร.ส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ 2548 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รป.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
บธ.บ. การบัญชี 2546 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
คุณวุฒิอ่ืน ๆ  

- Certificate: “GLOBAL LEADERSHIP” Lehigh University’s Enterprise Systems Center 
Bethlehem, Pennsylvania, USA., 2015  

- Certificate: “Training of the Trainers TACE/WACE Programme” Advancing Work 
Integrated Learning Globally, 2010  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 สำนักสันติวิธี สถาบัน
พระปกเกล้า 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 879 
- สัมฤทธิบัตรหลักสูตร“การฝึกอบรมสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม (Training of the Trainers)” โดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย วันที่ 27-30 มกราคม 2553 
- สัมฤทธิบัตรหลักสูตร “ผู้นิเทศสหกิจศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย วันที่ 17-21 สิงหาคม 2552 

 

 



2 
 

- สัมฤทธิบัตรหลักสูตร “เตรียมวิทยากรสหกิจศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย วันที่ 7-11 ธันวาคม 2552 

 
ประสบการณ์ทำงาน 

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด พ.ศ. 2546  
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547-2548  
3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2549 
4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2550-2561 
5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

พ.ศ. 2554-2559 
6. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2554–2561 
7. คณะกรรมการสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2554–2561 
8. ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2557 
9. คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการสอดแทรก

จริยธรรมในการสอน (วาระ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2560) เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย      
เขตภาคกลาง พ.ศ.2558-2560 

10.  กรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม “หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเทคนิคการสร้าง
แบนด์เครื่องสำอางให้ประสบความสำเร็จ” จัดโดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2559 

11.  คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2560-2561 
12.  กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน 
13.  ที่ปรึกษา บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ.2561–ปัจจุบัน 
14.  อาจารย์ประจำหลักสูตร M.B.A. (Visionary Leaders) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง พ.ศ. 2561-2562 
15.  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2562 
16.  หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ(หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2563 
17.  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการ

ประกอบการ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2564-2565 
18.  ผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2549-ปัจจุบัน 
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19.  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 4 

20.  ผู้ทรงคณุวุฒิในการตรวจประเมินงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
21.  ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้แก่ วาสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, วารสารวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน      
สุนันทา, วารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , วารสารวิชาการวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม, วารสารวิชาการผลประโยชน์แห่งชาติ, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, วารสารปัญญารัฐศาสตร์และสหสาขาวิชาชีพ , วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ, วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลทีไ่ด้รับ 

1. เบญจมดิเรกคณุาภรณ์ (บ.ภ.) 
2. โล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูจิตอาสา” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 
3. ประกาศนียบัตร “คนดี ศรีราชพฤกษ์” ประเภทอาจารย์ด้านการวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราช

พฤกษ์ พ.ศ. 2561 
4. ประกาศนียบัตร “คนดี ศรีราชพฤกษ์” ประเภทอาจารย์ด้านกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยราช

พฤกษ ์พ.ศ. 2556 
 

ผลงานทางวิชาการ  
การวิจัย 
ชุมพล รอดแจ่ม. (2552). ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์

ในประเทศเบื้องต้น. นนทบุรี : วิทยาลัยราชพฤกษ์. 
วิรัช วรรณรัตน์, ชุมพล รอดแจ่ม และคณะ. (2552). โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.).  

ชุมพล รอดแจ่ม. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่กรุงเทพมหานคร. 
นนทบุรี : วิทยาลัยราชพฤกษ์. 

ชุมพล รอดแจ่ม. (2554). การเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. นนทบุรี : วิทยาลัย  
ราชพฤกษ์. 

ชุมพล รอดแจ่ม. (2555). เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ.บางกรวย จ.นนทบุรี. นนทบุรี :  
วิทยาลัยราชพฤกษ์. 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/WPSMS/index
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ชุมพล รอดแจ่ม และรุ่งระวี มังสิงห์. (2557). การศึกษาต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ กรณีศึกษาบ้าน
คลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ์. 

รุ่งระวี มังสิงห์ และชุมพล รอดแจ่ม. (2557). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำพริกสมุนไพร กรณีศึกษาบ้าน
คลองตาชม หมู ่9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย   
ราชพฤกษ์. 

ชุมพล รอดแจ่ม และทวิชชัย อุรัจฉัท. (2559). ปัจจัยการสร้างความผูกพันต่อองค์กรเพ่ือรักษาพนักงาน
บัญชีในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามทัศนะของหัวหน้างาน
บัญชี. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 

ทวิชชัย อุรัจฉัท และชุมพล รอดแจ่ม. (2559). ความรู้และความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร.ี นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 

ชุมพล รอดแจ่ม และรุ่งระวี มังสิงห.์ (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะของนักบัญชี
ตามคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 

ชุมพล รอดแจ่ม และภัทรี ตั้งจีรวงษ์. (2560). คุณลักษณะของผู้นำองค์กรที่พึงประสงค์ต่อการบริหาร
จัดการตามทัศนะของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์. 

รติรัตน์ ณ สงขลา, อรพรรณ เดชา และชุมพล รอดแจ่ม. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ท่องเที่ยวตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา.  

ชุมพล รอดแจ่ม, ปัญญดา จันทกิจ และไปรยา อาสิงสมานันท์. (2563). ปัจจัยอิทธิพลด้านงบประมาณ
การศึกษากับทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อรายได้ประชาชาติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน      
สุนันทา. 

ชลภัสสรณ์ สิทธวิรงคช์ัย, บัณฑิต ผังนิรันดร์, ชุมพล รอดแจ่ม และปรเมษฐ์ แสงอ่อน (2563). การพัฒนา
ศักยภาพเชิงพ้ืนที่บนฐานนวัตวิถีการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา. 

ชลภัสสรณ์ สิทธวิรงค์ชัย, ชุตกิาญจน์ ศรีวิบูลย์, สุวิตา พฤกษอาภรณ์, ชุมพล รอดแจ่ม และวุฒิพงศ์         
จนัทร์เมืองไทย. (2563). การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่
ตลาดสากล. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ :  
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จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 มกราคม 2556. หน้า 70-90. 

ชุมพล รอดแจ่ม และรุ่งระวี มังสิงห์. (2560). การศึกษาต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ กรณีศึกษาบ้าน
คลองตาชม หมู ่9 ตำบลบางครูัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, ปีที่ 11 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560). หน้า 100-114. (TCI กลุ่ม 1) 

รุ่งระวี มังสิงห์ และชุมพล รอดแจ่ม. (2560). การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำพริกสมุนไพร กรณีศึกษาบ้าน
คลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร.ี เอกสารประชุมวิชาการ 
“เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7” ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 27 พฤษภาคม 2560. 
หน้า 264-272. 

ชุมพล รอดแจ่ม และรุ่งระวี มังสิงห์. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะของนักบัญชี
ตามคุณลักษณะนักบัญชีทีพึ่งประสงค.์ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
พฤกษ์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562). หน้า 29-44. (TCI กลุ่ม 2) 

ทวิชชัย อุรัจฉัท และชุมพล รอดแจ่ม. (2562). ความรู้และความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 5 
ฉบับที ่2 (มิถุนายน-กันยายน 2562). หน้า 165-177. (TCI กลุ่ม 2) 

จุฑามาศ สะอาดเอ่ียม, สุวิตา พฤกษอาภรณ์, ชุมพล รอดแจม่ และพนิดา นิลอรุณ. (2562). การจัด
สวัสดิการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง. วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ฉบับเสริม (ธันวาคม 2562). หน้า 116-129. 
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ปัญญดา จันทกิจ, ชุมพล รอดแจ่ม และไปรยา อาสิงสมานันท์. (2563). องค์ประกอบเชิงยืนยันจิต
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ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). 
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วิสาหกิจชุมชน, วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 6 ฉบับที ่2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2563). หน้า 57-72. (TCI กลุ่ม 2) 
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รูปแบบการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 
วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ปีที ่5 (มกราคม-ธันวาคม 
2563). หนา้ 50-71. (TCI กลุ่ม 2) 

พรต เสตสุวรรณ, วันชัย ปานจันทร์, ศจีมาจ ณ วิเชียร, นวลละออ แสงสุข และชุมพล รอดแจ่ม. (2563). 
รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ ของชาวลัวะในภาคเหนือ
ของประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ปีที่ 5 
(มกราคม-ธันวาคม 2563). หน้า 41-58. (TCI กลุ่ม 2) 

ปรีชา ปาโนรัมย์, กุลกันยา ศรีสุข, สุริยา รักการศิลป์, นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล และ ชุมพล รอดแจ่ม. 
(2563). แนวทางการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสำเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลา: กรณี หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. วารสาร 
วิชาการ มจร บุรีรัมย ์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2563) : กรกฎาคม–ธันวาคม. หน้า 65-79. (TCI กลุ่ม 2) 

ชุมพล รอดแจ่ม, ปัญญดา จันทกิจ และไปรยา อาสิงสมานันท์. (2563). ปัจจัยอิทธิพลด้านงบประมาณ
การศึกษากับทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อรายได้ประชาชาติ. วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 
8 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563). หน้า 110-128. (TCI กลุ่ม 1) 

สุกิจ ศรีบัวทอง, นวลละออ แสงสุข, สุมิตตรา เรืองพีระกุล, ชมสุภัค ครุฑกะ และชุมพล รอดแจ่ม. (2564). 
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รุ่งระวี มังสิงห์ และชุมพล รอดแจ่ม. (2564). สมรรถนะของนักบัญชีที่พึงประสงคใ์นยุคดิจิทัลตามมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี. วารสารนวัตกรรมและการจัดการ
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17. สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  18. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  
19. เศรษฐศาสตร์ทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล   20. การเงินธุรกิจและการภาษีอากร 
21. เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์   

 
ระดับปริญญาโท 
1. การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับผู้บริหาร 
2. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
3. บัญชีการเงิน  
4. เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมสำหรับการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ  
5. นวัตกรรมสำหรับการวางแผนจัดการพัฒนาทุนมนุษย์และการประกอบการ       
6. สัมมนานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ 
7. จริยธรรมและคุณธรรมสำหรับนักจัดการทุนมนุษย์และการประกอบการ   

        
ประวัติการฝึกอบรม (บางส่วน) 

1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์” วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2564 จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. โครงการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์งานวิจัยประจำปี 2563 จัดโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

3. โครงการสัมมนาวิชาการถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จัดโดย คณะวิทยาลการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 25 เมษายน 
2564 
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4. โครงการเชิงปฏิบัติการ “บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 21 มิถุนายน และ 
20 กรกฎาคม 2564 

5. โครงการอบรมการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ เจาะลึก Scopus, Web of Science, ERIC การ
ตรวจสอบวารสารฐานข้อมูล จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 

6. โครงการอบรมการใช้ระบบ IThesis สำหรับอาจารย์ทีป่รึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการในการ
ทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในปีการศึกษา 2564 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

7.  โครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 SCOPUS, ISI  จัดโดย ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ทางการศึกษา บริษทั บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วันที ่27 สิงหาคม 2564 

8. โครงการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 จัดโดย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) วันที่ 22 กันยายน 2564 

9. โครงการอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) เบื้องต้น จัดโดย 
Food Ingredients Asia วันที่ 20 กันยายน 2564  

10.  โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพ่ือเผยแพร่อย่างมีมาตรฐาน
ใน ระดับนานาชาติ จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วันที่ 10 ตุลาคม 2564 

11.  การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิ
ทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape) จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 
2564 

12.  โครงการอบรม “Upskill & Reskill การใช้ เว็บ ไซต์ประจำตัวบุ คลากรสายวิชาการ 
(Moodel)” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 14 
ธันวาคม 2564 

13.  อบรม “การเสริมสร้างทักษะ เพ่ือสอบ Google Certified Educator Level 1” จัดโดย 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27ธันวาคม 2564 

14.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง” จัดโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยากรโดย รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ 

15.  โครงการ “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่  22-23 กุมภาพันธ์  2565 วิทยากรโดย 
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ ์เจิมสิทธิประเสริฐ 

16.  โครงการอบรม “การใช้ Google Workspace for Teaching and Learning” จัดโดย สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
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17.  เข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย ฝ่ายประกันคุณภาพและ
การจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที ่22 มี.ค. 2565 

18.  เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ และสถาบัน จัดโดย     
ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 29 
มี.ค. 2565 

19.  โครงการอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 





ประกาศนียบัตร / ภาพประกอบการอบรม ของ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม 

 

โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์

และพฤติกรรมศาสตร์” วันที่ 31 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการและการตีพมิพ์งานวิจัยประจำปี 2563  

วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสัมมนาวิชาการถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา วันที่ 25 เมษายน 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเชิงปฏิบัติการ “บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑติศึกษา” วันที่ 21 มิถุนายน และ 20 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจาะลึก Scopus, Web of Science, ERIC  

การตรวจสอบวารสารฐานข้อมูล วันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 
 

 

 



โครงการอบรมการใช้ระบบ IThesis สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา มาใช้ในการบรหิารจัดการ 

ในการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ

นานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 SCOPUS, ISI วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมการขอตำแหน่งทางวชิาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563  

วันท่ี 22 กันยายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) เบื้องต้น 

 วันท่ี 20 กันยายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ 

อย่างมีมาตรฐานใน ระดับนานาชาติ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งท่ี 23 ประจำปี 2564  

เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่” (Democracy in a New Landscape)  

วันท่ี 5-6 พฤศจกิายน 2564 

 

 
 

 

 

 

 



โครงการอบรม “Upskill & Reskill การใช้เว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodel)” 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อบรม “การเสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certified Educator Level 1”  

วันที่ 27ธันวาคม 2564 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูง” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  

 

 
 

 
 

 



โครงการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”  

วันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรม “การใช้ Google Workspace for Teaching and Learning”  

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มรภ.สวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ  

และสถาบัน วันที่ 29 มี.ค. 2565 

 

 
 

 
 

 

 

 



โครงการอบรมการเขียนบทความสำหรับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพื่อ 

ส่งเสรมิการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจิัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ประจำปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

 
 







 
   

รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

 
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จงัหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 

โดย 

ชุมพล รอดแจ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2564 



รายงานการวิจัย 
เร่ือง 

 
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จงัหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

ชุมพล รอดแจ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2564 



(1) 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อรายงานการวิจัย         :  การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชื่อผู้วิจัย      :  นายชุมพล รอดแจ่ม  
ปีทีท่ำการวิจัย         :  2564 

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

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพ่ือศึกษา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงครามและ 3) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วิเคราะห์สภาพและปัญหาเครือข่ายการท่องเที่ยว
ชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม สมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชนลอดช่องบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มาจากวิสาหกิจชุมชน 4 แห่ง 
จำนวน 12 คน กลุ่มที่ 2 วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งจำนวน 
52 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 250 คน กลุ่มที่ 3 สร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน และกลุ่มที่  4 สร้างรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวั ดสมุทรสงคราม มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน สำหรับการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปโดยมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้การ
สรุปความจากประสนทนากลุ่ม จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (Factor Analysis) โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 

ผลการศึกษาพบว่า  
1) การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความถูกต้อง 
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ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ ของ รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ระดับมากที่สุด 
โดยปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม มีความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ในรูปแบบมากที่สุด อยู่ระดับมากที่สุด 2) ศึกษาการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม เน้นการท่องเที่ยวใหม่เชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ที่เน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และตลาดเป้าหมายใหม่เน้นกลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มผู้สูงอายุ และ 3) 
รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มต้นทรัพยากรที่มีในการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism) ได้แก่  สินค้าและบริการ ดำเนินการจัดการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นมี 3 กระบวนการ และมีขั้นการเรียนรู้ 15 
ขั้นการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้วัดได้จาก มุมมองการเงิน มุมมองลูกค้า มุมุมองกระบวนการภายใน 
มุมมองการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของสถานที่ประกอบการ 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาขีดความสามารถ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจท้องถิ่น  
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Abstract 
 
Research Title   :  Developing the capacity of community enterprises to  

   enhance the local economy in Samut Songkhram Province 
Province Author :  Mr.Chumpon Rodjam  
Year    :  2021 

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

This research aims as follows: 1) to study the development of creative 
product innovations with social capital to increase the economic value of the 
foundation of community enterprises, Samut Songkhram Province, 2) to study the 
development of the foundation economy for the development of community 
tourism networks by linking local products and cultural capital, Samut Songkhram 
Province, and 3) to create a model of development of the capacity of community 
enterprises to enhance the local economy, Samut Songkhram province. Of the four 
target demographic groups, group 1 analyzes the conditions and problems of the 
community tourism network by linking local products and cultural capital, Samut 
Songkhram province. Members of Lod Chong Some Community Enterprises, Some 
District, Samut Songkhram Province, are from 4 community enterprises, 12 of them, 
group 2 analyzes the path of causal relationships that influence the development of 
innovative creative products with social capital to increase the economic value of 
the foundation of community enterprises, Samut Songkhram province is a member of 
community enterprises in Bang Khonthi District, Samut Songkhram Province, which 
has 52 community enterprises group 250, Group 3 created a model for innovative 
creative products with social capital to increase the economic value of the 
foundation of community enterprises in Samut Songkhram province with 9 qualified 
persons. And Group 4 created a model for developing the capacity of community 
enterprises to enhance the local economy in Samut Songkhram province from 5 
qualified persons for analysis to draw conclusions based on sources that use 
summary from the group discussions. Group meanings separately into content 
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analysis, averages, and standard deviations. Factor Analysis using Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) and Path Analysis (PA). 

The study found that 
1) Study of the development of innovative creative products with social 

capital to increase the economic value of the foundation of community enterprises 
in Samut Songkhram province, found that the level of opinion on accuracy, 
suitability, feasibility. The benefits of the model of developing the capacity of 
community enterprises to raise the local economy in Samut Songkhram province to 
the highest level by factors in quality difference. Correlated with economic capital 
factors Strategic placement factors The overall economic value factors are accurate, 
appropriate. possibility The most useful in the form is at the highest level 2 ) Study 
the foundation economic development for the development of community tourism 
networks by linking local products and cultural capital, Samut Songkhram Province. 
Focus on new natural tourism, culture focused on community tourism, and new 
targeted markets focus on health or elderly groups, and 3) the model of developing 
the capacity of community enterprises to enhance the local economy in Samut 
Songkhram province. Start resources available in community based tourism services, 
including products and services. There are 3  processes and 1 5  learning steps and 
learning outcomes measured from a financial perspective, customer perspective, 
internal process perspective, learning perspective and growth of the establishment. 

 
Keywords : Capacity Development, Community Enterprises, Local Economy 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ประเทศไทย จำนวน 250 คน กลุ่มที่สอง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 9 คน 
โดยใช้เครื่องมือวิจัย 3 แบบ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์โดยใช้
แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า  
1) การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง

สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่าแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่อนข้างดี พิจารณาจาก ค่า Chi-square 
Probability Level: CMIN-p เท่ากับ 303.843 Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.625 
Goodness of Fit Index: GFI เท่ ากั บ  .9 7 4  Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA เท่ากับ .018 พบว่า การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ 
ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน ปัจจัยด้าน
การจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ 2) รูปแบบทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
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ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้าน
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้าน
องค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร ปัจจัยด้านค่าตอบแทน
ของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุน
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
จัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวมและ ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทุนทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน    
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Abstract 
 
Research Title   :  The developing innovative creative products with social  
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                        enterprises in Samut Songkhram Province 

Province Author :  Mr. Chumpon Rodjam  
      Miss Panyada Chantakit 
                                  Mr. Kanpetch Saranontawat 
                                  Mrs. Jiraporn Boonying 
Year    :  2021 

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

This research aims at two objectives: 1) to analyze the path of causal 
relationships that influence the development of creative product innovation with 
social capital to increase the economic value of the foundation of community 
enterprises in Samut Songkhram Province, and 2) to create innovative models of 
creative products with social capital to increase the economic value of the 
foundation of community enterprises in Samut Songkhram Province. The population 
in this research is divided into two groups, one. Thailand Community Enterprises 250 
people, second group and key informant group 3 groups, including 9 people using 
three research tools, including questionnaires, interviews, and interviews using 
assessments, data analysis using statistics, techniques, analysis of structural equation 
models. Percentage, average, standard deviation, and content analysis.  

The study found that 
1) analysis of equation models, linear structures, creative product innovation 

development with social capital to increase the economic value of community 
enterprises in Samut Songkhram Province. It was found that the model was relatively 
consistent with empirical data. Considering chi-square probability level: CMIN-p 
equals 303.843 Relative Chi-square: CMIN/df equals 1.625 Goodness of Fit Index: GFI 
equals .974 Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA equals .018. Have a 
causal relationship with competitiveness factors. Social capital factors economic 
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valuation factors and innovation factors and observation variables include 
community organizational factors. Management factors and learning factors. 2) The 
model of developing creative product innovation with social capital to increase the 
economic value of community enterprises in Samut Songkhram Province. Have a 
causal relationship with competitiveness factors. Social capital factors economic 
valuation factors and innovation factors and observation variables include 
community organizational factors. Management factors and learning factors the 
relationship between variables includes: Process factors are associated with product 
factors. Personnel operational factors correlation with trust factors local wisdom 
capital factors, personal learning factors correlation with market difference factors 
economic capital factors personnel compensation factors personnel compensation 
factors correlation with trust factors cultural capital factors local wisdom capital 
factors information technology acceptance factors are associated with strategic 
placement factors. Network factors symbolic capital factors, strategy factors 
correlation with symbolic capital factors quality difference factors correlation with 
economic capital factors strategic placement factors in overall economic value and 
level of opinion on the suitability of drafting a creative product innovation 
development model with social capital to increase the economic value of 
community enterprises. Samut Songkhram province as a whole is the highest level. 
 
Keywords : Product innovation, Social capital, Local economic,  
                 Community enterprises  
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมเครือขายการเรียนรูสู
การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขายแมบานเกษตรกร จังหวัด
สมุทรสงคราม ใหมีขีดความสามารถตามศาสตรพระราชา ดานประชากร แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมที่
หน่ึงเปน การการพัฒนานวัตกรรมเครือขายการเรียนรูสูการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ทองเที่ยวเชิงเกษตรและเครือขายแมบานเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม ใหมีขีดความสามารถตาม
ศาสตรพระราชา คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และ กลุมที่สอง สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 250 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบประเมิน การวิเคราะหขอมูลจากขอมูลสัมภาษณแบบประเมินโดย
ใชคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการศึกษาพบวา การประเมินความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได ความมี
ประโยชนของแตนวัตกรรมเครือขายการเรียนรูสูการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิง
เกษตรและเครือขายแมบานเกษตรกรใหมีขีดความสามารถตามศาสตรพระราชาของจังหวัด
สมุทรสงคราม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูระดับมากที่สุด ผลการประเมินความเหมาะสมของแตผลคูมือ
เอกสารประกอบ มีความเหมาะสมคาเฉลี่ยโดยรวมอยูระดับมาก และผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการอบรมเรื่องหลักสูตรนักการตลาดวิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจคาเฉลี่ยโดยรวมอยูระดับมาก
ที่สุด สรุปไดนวัตกรรมเครือขายการเรียนรูสูการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร
และเครือขายแมบานเกษตรกรใหมีขีดความสามารถตามศาสตรพระราชาของจังหวัดสมุทรสงคราม   
มีความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได ความมีประโยชนใชรูปแบบ 

 
คําสําคญั: ประสิทธิผล เครือขายการเรียนรู ศาสตรพระราชา 



Abstract 

Research Title :  Innovative learning network to promote and develop 
community enterprises, agricultural tourism and a network of 
farmer housewives to have competencies according to the 
King's Philosophy of Samut Songkhram Province 

Author      :  Chumpon Rodjam 
Year           :  2022 

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

This research aims to study the effectiveness of the innovation of the learning 
network to promote and develop agricultural tourism community enterprises and 
farmer maid networks in Samut Songkhram province to have the capacity according to 
the king's science, population, divided into 2 groups: one is the development of 
innovative learning network to promote and develop agricultural tourism community 
enterprises and farmer housekeeping networks in Samut Songkhram Province to have 
the capacity according to the King's Philosophy, namely the luminaries. 5 persons and 
group two members of the agricultural tourism community enterprises in Samut 
Songkhram Province the tools used to collect data include an assessment interview 
form, an analysis of data from an average interview data. Standard deviation and 
content analysis.  

The results showed that the assessment of accuracy, suitability, possibility the 
usefulness of but innovative learning network to promote and develop agricultural 
tourism community enterprises and farmer housekeeping networks to have the 
capacity according to the king's science of Samut Songkhram Province. The overall 
average is the highest level. The results of the appropriate assessment of the 
documentation manual the overall average suitability is very high and the results of 
the satisfaction assessment on the training of community enterprise marketers are very 
good. Overall average satisfaction is at its highest level. In conclusion, the learning 
network has been innovative to promote and develop agricultural tourism community 
enterprises and farmer maid network to have the capacity according to the King's 
Philosophy of Samut Songkhram Province. Accuracy, decency. possibility Usefulness 
takes the format. 

 
Keywords: Effective, Learning network, King's Philosophy 
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Abstract 

This research aims 1) to study the development of creative product innovations with social capital to increase the 
economic value of the foundation of community enterprises in Samut Songkhram province, 2) to study the 
development of the foundation economy for the development of community tourism networks by linking local 
products and cultural capital, Samut Songkhram province, and 3) to create a model of capacity development of 
community enterprises to enhance the local economy, Samut Songkhram province, from 4 targeted populations, 
namely group 1, analyze the condition and problems of community tourism network, from 4 community enterprises, 
12 groups, analyze the path of causal relationships, namely members of community enterprises in Some District, 
Samut Songkhram Province, which has 52 community enterprises. Group 3 created a product innovation 
development model with 9 qualified people and group 4 created a model of entrepreneurial capacity development 
from 5 qualified persons. For a summary analysis with data from sources that use group discussion summaries. 
Group meanings separately into issues. Average and Standard Deviation Statistics, analysis of confirmed elements, 
and route analysis 
The results showed that 1) A study of the development of innovative creative products with social capital to increase 
the value of the foundation economy of community enterprises in Samut Songkhram province found that quality 
difference factors were found. Correlated with economic capital factors Strategic placement factors Economic Value 
Factor 2) Study the foundation economic development for the development of community tourism networks by 
linking local products and cultural capital in Samut Songkhram Province. Focus on new natural tourism, culture 
focused on community tourism and new targeted markets focusing on health or elderly groups, and 3) a model of 
developing the capacity of community enterprises to enhance the local economy, Samut Songkhram province has 3 
processes and 15 learning steps and learning outcomes measured from a financial perspective, customer 
perspective, perspective of internal processes, learning perspective and growth of the establishment. 
 
Key Words: Capacity Development, Community Enterprises, Local Economy 
DOI Number: 10.14704/nq.2022.20.8.NQ44018                                                 NeuroQuantology 2022; 20(8):160-168 
 
Introduction 
Community enterprises that can develop a 
foundation economy Community tourism also plays 
an important part in the development of 
infrastructure, so promoting tourism plays an 
important role in generating income for the 
community. It can help the economy recover in a 
timely manner. The impact of the changes that are 
challenging to Thailand's tourism is many issues. 
Thai society today is increasingly aware of the 
importance of art, culture, social capital and 

community trajectories, as well as cultural heritage 
(Rodjam, C., et. al., 2022). The cultural awakening, 
coupled with the multiculturalism of each area, is 
the birthplace of the development of cultural 
attractions. As can be seen, cultural tourism has 
become the center of the tourism industry in 
Europe and other countries. (Department of 
Tourism, Ministry of Tourism and Sports, 2011 
referred to in Kittisak Kienmeanwai, 2018: 132-
133)  
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Which is nowadays, in many ways, The community 
has developed its locality in the form of enterprises 
and developed into a source of local products. It 
uses community ingredients to produce and 
generate revenue for their localities as well as 
develop cultural attractions. Some are successful, 
they can be carried out continuously and 
sustainably, build a reputation for local, provincial 
and national. But some faces difficulties in various 
areas, including development guidelines, 
participation. Promotion guidelines, methods or 
forms of action. Therefore, given that importance, 
the researchers were interested in studying the 
research project "Developing the Capacity of 
Community Enterprises to Enhance the Local 
Economy in Samut Songkhram Province", which 
resulted from the research could be used to 
develop the capacity of community enterprise 
operators to enhance the local economy. Samut 
Songkhram province in developing creative 
product innovation with social capital to increase 
the foundation economic value of community 
enterprises, to develop raw materials in the 
community Sufficiency Economy Approach, to 
innovate community products, to add value to 
products as well as to develop the capacity of 
community enterprise operators to enhance the 
local economy, Samut Songkhram province can 
develop the foundation economy of the community. 
By creating a foundation economic network to 
develop a community tourism network by linking 
local products and cultural capital to develop it as a 
community tourist attraction. It focuses on selling 
points of local culture and community products to 
tourists that affects the income and careers of the 
community and becomes sustainably self-reliant. 
 
Purpose Of Research  
1. To study the development of creative product 
innovation with social capital to increase the 
economic value of the foundation of community 
enterprises in Samut Songkhram Province. 
2. To study the development of the foundation 
economy for the development of community 
tourism networks by linking local products and 
cultural capital in Samut Songkhram Province. 
3. To create a model for developing the capacity of 
community enterprises to enhance the local 
economy in Samut Songkhram Province. 
 
Research Methodology 

The population and samples are divided into three 
groups: 
Group 1: Studying the Development of Creative 
Product Innovation (Objective 1), the researchers 
determined the specific key providers used in the 
research study: the president and members of the 
community enterprises engaged in the processing 
of food and fruit, 4 places: Ban Tanyong Kaset said 
Wan Community Enterprises, Bang Sakae Fruit 
Tree Community Enterprises, Mee Community 
Enterprises around Ban Suan Sai Thong, and 
Creative Agricultural Community Enterprises 
(Mushroom House Products), 3 persons each, total 
12 persons. And analyzed the path of causal 
relationships: members of community enterprises 
in Bang T district, Samut Songkhram province, 
which has 52 community enterprises. The 
researchers took into account the suitability 
criteria of the samples used in this research with 
the AMOS program by using structural equation 
model analysis techniques, which the researchers 
used to estimate parameters with the Maximum 
Likelihood method. According to the proposals of 
Hair, Black, Babin & Anderson (2010) has suggested 
that the sample size used in the research should 
have a sample size of 10-20 people per variable in 
one research variable. The causal model developed 
in this study consists of 25 observable variables in 
the research, so the minimum sample size is 250. 
Group 2: Study of foundation economic 
development (Objective 2) using focus group 
discussions by qualified persons 9 persons 
including (1) sales and service qualified persons (2) 
Corporate Strategy and Human Resource 
Management (3) Corporate Management, (4) 
Political Science and Community Development, (5) 
Tourism/Community History, (6) Business 
Management and Financial Planning, (7) 
Community Enterprise Development, (8) Business 
Management and Local Product Entrepreneurship, 
and (9) Marketing Experts Products & Operations 
Group 3: Created the entrepreneurship 
development model (Objective 3) by 5 qualified 
persons from the entrepreneurial group of 
community enterprises of community enterprises 
that promote the development of the community 
economy, 1 person and 4 private sector luminaries 
with the department consisting of (1) 
tourism/community history luminaries  (2) 
Qualified business management and financial 
planning, (3) qualified business management and 
local product entrepreneurs, and (4) qualified 
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professionals in marketing, products and 
operations. 

The research instruments are divided into 3 
groups:  

Group 1: The researchers created the research tools 
in this section, a focus group discussion to study the 
conditions and problems of developing community 
tourism networks by linking local products and 
cultural capital in Samut Songkhram province. By 
analyzing key points to draw up the line of 
engagement, the four-part survey is Part 1: using 
the swot analysis tool. Part 2: value chain 
management. Part 3: Using the Ansoff's matrix, the 
three episodes have scope to study the conditions 
and problems of developing community tourism 
networks by linking local products and cultural 
capital in Samut Songkhram Province. And Part 4: 
Studying the development of community tourism 
networks by linking local products and cultural 
capital in Samut Songkhram Province. 
And questionnaires, which are questionnaires on 
the analysis of causal relationship pathways 
influencing the development of creative product 
innovations with social capital to increase the 
foundation, economic value of community 
enterprises in Samut Songkhram province, are 
divided into 7 sections: Part 1: The personal status 
of respondents: gender, age, education level and 
income, which is a checklist of questions aimed at 
exploring the basic information of community 
enterprise members. Part 2 Reviews of innovation 
factors Part 3 Reviews of social capital factors Part 
4 Reviews of competitiveness factors Part 5 
Reviews of economic valuation factors Part 6 
Reviews of creative product innovation 
development factors with social capital to increase 
the foundation economic value of community 
enterprises in Samut Songkhram Province For 
episodes 2- 6, the query is defined as a rating scale 
with five levels: most, very, medium, less, and 
minimal, with the scores set to 5, 4, 3, 2, and 1 
respectively, and Part 7. 
Group 2: The researchers created the tools used in 
this section of the research as a method of group 
discussion (Focus Group) to develop the foundation 
economy, the researchers conducted data from the 
key issues from the group discussion to study the 
conditions and problems of the development of the 
community tourism network by linking local 
products and cultural capital in Samut Songkhram 
province to draft a poll which was divided into two 
parts: part 1: the issue of condition and problems of 
the community tourism network by linking local 

products and cultural capital by SWOT tools, and 
part 2 of managing the value chain of government 
agencies in the community tourism network by 
linking local products and cultural capital in Samut 
Songkhram province. 
Group 3: For the tools used in this research section 
In creating a model for developing entrepreneurial 
capacity, the researchers created research tools 
with two different stages and details: (1) The 
researchers took structural equations based on the 
analysis of causal relationship pathways that 
influenced the development of creative product 
innovations with social capital to increase the value 
of the foundation economy of community 
enterprises. According to the results of objective 1, 
the results of the study were considered and 
updated with semi structured interviews and (2) 
semi structured interviews divided into 2 parts: 
part 1. Education Qualifications Your experience 
working in the organization you are affiliated with 
is an open-ended questionnaire. And part 2: 
Interview on the use of the development model for 
creative product innovation with social capital to 
increase the foundation economy value of 
community enterprises in Samut Songkhram 
Province. It is an open-ended questionnaire in 
which the researchers create a line of questioning 
from the practical definition of a variable, using a 
flexible method in which respondents can answer 
questions or give different opinions than specific 
questions. To find out how to use the format. 
 
Findings  
The results of the study developing the capacity of 
community enterprises to enhance the local 
economy in Samut Songkhram province as 
intended for purpose 1 are as follows: 
To analyze the study model developing the capacity 
of community enterprises to enhance the local 
economy in Samut Songkhram province, key 
elements (Factor Analysis) using confirmatory 
factor analysis (CFA) and path analysis (Pa) from 
the path coefficient of each structural equation to 
write. The path of causal relationship patterns 
through relationship-style décor into economical 
models. (Parsimonious Model) to achieve the best 
correlated form, which reflects and synthesis of 
qualified persons, appears as shown in Figure 1. 
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Figure 1 shows the 
causal relationship 

pathway model affecting 
developing the capacity of 
community enterprises to 

enhance the local 
economy in Samut 

Songkhram 
province 

 
From Figure 1, checking the consistency of the 
model or checking the relationship between 
variables is consistent, if they are consistent, can be 
analyzed. And if the variables are not consistent, 
then they are not consistent. Structural equation 
models cannot be calculated. The researchers must 
first adjust the model to be complete, acceptable 
and reliable according to the principles of the 
research process. Therefore, the development of 
models in accordance with empirical data is 
commonly referred to as "Model Fit", where the 
findings show that the empirical models and 
theoretical models (prototype models) are 
consistent, which meet the model verification 
criteria. As follows: 1) Chi-square Probability Level: 
CMIN-p is 303.843. 2) Relative Chi-square: CMIN/df 
equal 1.625 3) Goodness of Fit Index: GFI equal 974 
and 4) Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA equals .018. In conclusion, testing the 
hypothesis of a model to test that theoretically 
generated path models are consistent with real 
data. 
The causal relationship pathway model affecting 
developing the capacity of community enterprises 
to enhance the local economy in Samut Songkhram 
province found that factors in the development of 
creative product innovation with social capital to 
increase the foundation economic value of 
community enterprises in Samut Songkhram 
Province (CBT) There is a causal correlation with 
competitiveness factors (CA), social capital factors 

(SC), economic valuation factors (EV) innovation 
factors (IN), and observational variables include 
community organizational factors (CBT2), 
management factors (CBT3) and learning factors 
(CBT4). The relationship between variables 
consists of 1) quality differentiation factors (CA4), 
correlated with economic capital factors (SC5), 
strategic placement factors (IN7), overall economic 
value factors (EV1) 2) personal learning factors 
(IN4) are associated with market differentiation 
factors (CA3), economic capital factors (SC5), 
personnel remuneration factors (IN5), 3) personnel 
remuneration factors (IN5), correlation with trust 
factors (SC2), cultural capital factors (SC4), local 
intellectual capital factors (SC7), 4) information 
technology acceptance factors (IN6), correlated 
with strategic management factors (IN7), network 
factors (SC1), symbolic capital factors (SC6), 5) 
personnel performance factors (IN3), correlated 
with trust factors (SC2), local intellectual capital 
factors (SC7), 6) process factors (IN2), product 
factors (IN1), and 7) Strategically placement factors 
(IN7) are associated with symbolic capital factors 
(SC6). 
The results of the study of the development of the 
foundation economy for the development of 
community tourism networks by linking local 
products and cultural capital in Samut Songkhram 
province, the second objective is as follows: 
By analyzing the study of the condition and 
problems of the community tourism network by 
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linking local products and cultural capital, Samut 
Songkhram province using SWOT, Value Chain and 
Ansoff's matrix tools, the development of 
community tourism networks by linking local 
products and cultural capital. It brings the opinions 
of community groups and government groups. 
Related to the conditions and problems of the 
community tourism network by linking local 
products and cultural capital, let's prioritize using 
the SWOT concept as follows: Strengths showed 
that the physical advantages and geographical 
characteristics of tourism links were found to be 
physiological. Weaknesses were found to be a lack 
of systematic development of community tourism 
market knowledge, consisting of origins, planning 
and administration, middle of the road is tourism 
development, and the destination is tourism 
marketing. The opportunity is that the government 
values community tourism. By developing people in 
the community tourism community. And the 
obstacles showed a lack of integration, 
development and marketing learning management 
of the tourism community of government agencies. 
Educational Institutions Agriculture and Private 

Sectors as shown in Table 1. Value Chain 
Management Analysis section of the Marketing 
Learning Management Agency in Samut Songkhram 
Province The upstream found that learning, 
planning and administration results were 
conducted by the agencies. Samut Songkhram 
Provincial Community Development Office Suan 
Sunandha Rajabhat University and related agencies. 
Midstream found that the results of the 
development of tourism development learning 
results included agencies, Samut Songkhram 
Provincial Community Development Agency, Samut 
Songkhram Provincial Agriculture Office. Suan 
Sunandha Rajabhat University, Samut Songkhram 
Provincial Community Development Office, District 
Community Development Office, Samut Songkhram 
Provincial Public Health Office, Ministry of Science 
and Technology and related agencies and 
downstream found that the results of learning, 
marketing development and tourism development 
by the community were present. Provincial 
Tourism and Sports Office and Tourism Authority 
of Thailand and related agencies as shown in Table 
1. 

 
Table 1: shows analysis of the conditions and problems of community tourism networks by linking 

local products and cultural capital by SWOT tools 
S: Strengths 
S1. Natural resources and environment A 
natural attraction that maintains its 
abundance 
S2. There are customs. Unique traditions 
of fine arts and culture, such as local 
wisdom and culture. 
S3. There are physical advantages and 
geographical characteristics in country 
tourism links. 

W: Weaknesses 
W1. Lack of participatory tourist 
attraction development, lack of public 
relations development and marketing 
promotion 
W2. Lack of development of marketing 
learning management of tourism 
community in Samut Songkhram 
province 
W3. Lack of integrated and participatory 
community tourism management from 
the public sector Private and community 
sectors together 
W4. Lack of development of community 
knowledge transfer of people from 
generation to generation in the 
community. 

O: Opportunities 
O1. The government values community 
tourism. By developing people in the 
community for community tourism. 
O2. Government agencies have community 
tourism development policies in Samut 
Songkhram province, such as OTOP 
Tourism Community, Nawatwithi and 
Cultural Tourism Villages. 

T: Threats 
T1. Lack of support and integration of the 
public, private sector and tourism 
development communities 
T2. Lack of budget support for the 
development of people in the community 
for systematic and ongoing tourism  
T3. There are policy constraints. Laws, 
regulations on the development of 
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O3. Samut Songkhram Province There are 
among community attractions that are 
unique to the concept of the Sam 
Thammasat City. Nature, Dharma and 
Culture 

community tourism 

Source: Information on conditions and management issues learned from the Focus group meeting. 
 
Analysis of community tourism networking 
approaches by linking local products and cultural 
capital In Samut Songkhram province, according to 
Ansoff's matrix concept. It found that 1) Market 
penetration strategy is Dharma tourism focused on 
the elderly 2) Product development strategy, 
tourism, culture focused on government sector 
groups, namely 3) Market development strategy is 
Dhamma tourism. Nature focused on working age 
groups Finally,4) Diversification strategies are 
natural tourism, Dharma, cultures focused on 
health love groups or health tourism in defining 
community tourism networks by linking local 
products and cultural capital. In Samut Songkhram 
province, choose a strategy, diversification strategy, 
new natural tourism concepts, Dharma, culture 
focused on health tourism, and a new target market 
focused on healthcare groups or elderly groups. 
The development of community tourism network 
by linking local products and cultural capital in 
Samut Songkhram Province. Focus on new natural 
tourism, Dharma, health tourism-focused culture, 
and new target markets focused on healthcare 
groups or seniors. Route tourism routes in Bang T 
district for 2 days 1 night or day trip, developing 
community tourism networks by linking local 
products and cultural capital. Samut Songkhram 
province is characterized by natural tourism, 
Dharma, culture focused on health love groups or 
health tourism. To define community tourism 
networks by linking local products and cultural 
capital. In Samut Songkhram province, choose 
strategies, diversification strategies, new natural 
tourism concepts, Dharma, cultures focused on 
health tourism, and new target markets focused on 
health care groups or elderly groups. Route tourism 
routes in Bang T district for 2 days 1 night or day 
trip to 2 days and an evening. Tourism patterns 
from Point 1 Wat Bang Kung to Point 2 Bang Noi 
Floating Market, point 3, Mae Phrabang Temple 
Cathedral, Bang Nok Khwaek, point 4, Bang Nok 
Khwaek Floating Market and Point 5, Wat Promote 
There is a community tourism network by linking 
local products and cultural capital. Samut 
Songkhram Province With a range of 13.55 
kilometers, there are 46 networks of hotels along 

the route (not less than 3 stars), the number of 
restaurants on the route, 23 restaurants on the 
route, and the number of souvenir shops along the 
route. 
The results of the development of the capacity of 
community enterprises to enhance the local 
economy in Samut Songkhram province as follows: 
The researchers took the results from Objectives 1 
and 2 to a focus group discussion from 5 qualified 
persons to develop the capacity of community 
enterprise operators to enhance the local economy 
in Samut Songkhram province. as follows: 
Developing the capacity of community enterprises 
to enhance the local economy, Samut Songkhram 
province is a model of developing creative product 
innovation with social capital to increase the 
foundation economic value of community 
enterprises in Samut Songkhram province. Start the 
resources available in community-based tourism 
services, including products and services. The 
community enterprises' capacity development to 
enhance the local economy has 3 processes and 15 
learning stages, and the learning results are 
measured by financial perspective, customer 
perspective, internal process view, learning 
perspective and growth of this establishment, as 
innovations from thought processes can be used to 
link network marketing. It is the community's own 
preparation to cope with the changes and 
uncertainty of the current tourism market 
conditions. Innovation must be achieved through 
planning with clear indicators. Targets, including 
productivity and results of clear networking work, 
are set and common goals are foreseen. A study of 
the marketing linkage process of the Tourism 
Network Group by the community of Mae Hong Son 
province will show that innovation will also be 
possible to look at the outcomes of the operation, 
such as financial, customer perspective, internal 
process view, and learning and growth perspective, 
not only measured by productivity, and what 
elements can create that type of collaboration 
innovation. 
 
Discuss And Summarize The Findings  
1. The development of innovative, creative 
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products with social capital to increase the value of 
the foundation economy of community enterprises 
in Samut Songkhram province found that the level 
of opinion on accuracy, suitability, feasibility, 
usefulness of the community enterprise 
development model to enhance the local economy 
in Samut Songkhram province is at the highest 
level. Quality differentiation factors, correlated 
with economic capital factors, strategic placement 
factors, overall economic value factors are accurate, 
suitability, feasibility, usefulness in most forms is at 
the highest level. Entrepreneurship is one of the 
structures of organizations that are closely linked 
to strategic management and strategic decision-
making processes. The emphasis on 
entrepreneurship as a focus on the strategy of the 
organization in the manner of entrepreneurship 
affects the organization in the form of decision-
making, practice and method of operation. Focusing 
on entrepreneurship as a combination in 3D: risk-
taking, proactive action and innovative capabilities. 
This accepts risks, to experiment with new 
products, product uncertainty, services, and 
aggressive operational markets to achieve market 
opportunities that transcend competitors, as well 
as a willingness to make changes to market 
offerings. In other words, the emphasis on 
entrepreneurship Refers to the personalities and 
attributes of entrepreneurs involved in the 
management, conduct of employees and executives 
in the organization that reflect the strategic 
decision-making process. Under the perception of 
their own needs, having creative initiatives and 
actions, things challenge knowledge and ability to 
be able to meet and align with the goals of the 
organization. In line with Wronka's (2013) study of 
Analyzing the success of social enterprises-critical 
success factors perspective, it was found that 
success factors are as follows: 1) Leadership, where 
leaders must have a broad vision, have an ideology, 
can solve problems effectively 2) Building 
employee engagement by incentivizing employees 
3) Complying with environmental rules and 
regulations under specified laws and regulations, 4) 
Having innovative ideas that are attractive to 
implement, seeing the benefits to be increased, 5) 
good management. 6) Have service qualifications, 
must be service-minded, willing to work, 7) 
coordinate with the government. To promote and 
support the necessary knowledge, including solving 
social problems, 8) has social capital that can lead 
the group to success. 9) Community cooperation In 
order to implement it, it must be recognized and 

supported by the community, and 10) there is 
financial transparency in financing and revenue 
allocation. 
2. The study of the development of community 
tourism networks by linking local products and 
cultural capital in Samut Songkhram Province. It is 
characterized by natural tourism, Dharma, culture 
focused on health love groups or health tourism. To 
define community tourism networks by linking 
local products and cultural capital. In Samut 
Songkhram province, diversification strategy is 
chosen because of the dimensions of the 
development of the market community that focuses 
on understanding the community, developing skills, 
being able to carry out marketing through the 
process, developing tourism networks by 
communities in Isaan, and relying on the network's 
participation process to plan and implement the 
management of the tourism market by the 
community and the dimensions of tourists. It 
focuses on studying behavioral data, needs, factors 
that influence decision-making, as well as the image 
of tourists. The community tourism network by 
linking local products and cultural capital, Samut 
Songkhram province, joined the process of linking 
local products and cultural capital. Have a greater 
level of knowledge and ability to manage the 
tourism market by the community in all areas. In 
particular, product and promotion, the research 
process used as a tool for the development of 
effective human resources is the organization of 
learning exchanges, information sharing, additional 
training by knowledgeable people and experienced 
people in the management of the tourism market, 
as well as the use of network collaboration 
networks as a way to develop important 
developments. It also corresponds to Wanlop 
Rathachatranon & Noppon Akahat (2017), who has 
studied community culture with the process of 
enhancing citizenship in providing public services 
at the local community level. For example, this 
research means that the Tai community will be able 
to develop the self-administration process of the 
local community, 1) creating responsibility, 2) 
creating citizenship, and 3) creating civil society in 
local communities, which will enable the 
production and provision of public services at the 
village community level to be a force to drive the 
activities of local communities that are effective, 
effective, cost-effective and self-sufficient in the 
long run. 
3. The model of developing the capacity of 
community enterprise operators to enhance the 
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local economy in Samut Songkhram Province. 
Starting resources available in community-based 
tourism services include goods and services, 
conducting capacity development of community 
enterprise operators to enhance the local economy. 
And there are 15 learning stages, and the learning 
outcomes are measured from a financial point of 
view, customer perspective, internal process view, 
learning perspective and growth of this 
establishment, as innovations from thought 
processes can be used to link network marketing. It 
is the community's own preparation to cope with 
the changes and uncertainty of the current tourism 
market conditions. Innovation must be achieved by 
planning with clear metrics, targeting as well as 
productivity and results of clear networking work, 
and foreseeing common goals. A study of the 
marketing linkage process of the Tourism Network 
Group by the community of Mae Hong Son province 
will find that innovation will also be possible to 
look at the outcomes of the operation, such as the 
financial Perspectives, Customer Perspectives, 
internal processes, and learning and growth 
perspectives are not only measured by productivity 
and what elements can create that kind of 
collaboration innovation. It also corresponds to 
Jones et al. (2015), who has studied the impact of 
social media on small businesses, using semi-
structured interviews with owners or managers. 5 
small businesses in the mountainous region of 
western Maine, the government agency for tourism 
and economic development. Explain that 
disadvantaged regions are regions where economic 
downturns are generally causing businesses to 
struggle to survive. Benefits of using websites and 
social media This has led to an increase in 
awareness and inquiries, as well as increased 
relationships with customers, resulting in an 
increase in the number of new customers. Increase 
your ability to reach customers on a global scale 
and promote the marketing of local businesses that 
strengthen the image of small businesses in the 
region. Research has confirmed the potential 
advantages of using web pages and social media for 
small businesses in disadvantaged regions or 
places. The results show that web presence is 
combined with a marketing promotion. It can have 
a positive impact on the success of the business. In 
terms of increased marketing channels. Internet 
and social media technologies can help small 
businesses increase their channels of 
communication effectiveness with the cost of 
reaching customers on a global scale. This opens up 

new opportunities for sales and business growth. 
 
 
 
Suggestion  
1. Recommendations for applying the findings 
1.1 As the results of the study show, external 
factors that come in can be controlled, but they can 
create opportunities for the functioning of the area. 
In particular, market opportunities are what can 
enable the operations of members of both public 
and private tourism networks, the set objective can 
be achieved successfully. Therefore, opportunity 
can be considered a variable that all members of 
the organization. We must try to understand and 
adapt to work in a timely manner to seize those 
opportunities and adapt them to the strategy of 
their own business. Will be able to keep your 
business or organization alive? As a result, the 
tourism marketing link has been achieved in the 
most useful way, as well as being able to make a 
strong impression on the service continuously and 
clearly. 
1.2 Studies have shown that entrepreneurs are 
thinking outside the box, daring to think new things 
that can be innovated, innovative creative products 
with the social capital of each community that 
represent the identity of the area, and create a 
marketing selling point. Creativity can be used to 
improve the process of managing tourism of each 
community more efficiently. 
1.3 Studies have shown that in Samut Songkhram 
province, there is still a lack of readiness to operate 
in various areas that can utilize that expertise to 
benefit tourism marketing links that can create 
competitiveness today. Connecting the tourism 
community to share marketing requires expertise 
in many ways. The science is integrated into the 
expertise of analyzing weaknesses, strengths, 
opportunities and obstacles of travel marketing. 
Specializes in producing products and services that 
can meet the needs of a more unique group of 
tourists. Expertise in tourism management of the 
area Expertise in coordinating with members in 
work areas who must coordinate with various 
network parties. 
 

2. Suggestions for next research 
2.1 The impact should be studied after adopting the 
capacity development model of community 
enterprises to enhance the local economy in Samut 
Songkhram province, but there is still a lack of 
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impact assessment after adopting the capacity 
development model of community enterprises to 
enhance the local economy in Samut Songkhram 
province. Therefore, in the next study, it is 
important to study longitudinal to compare the 
effects that occur over time. 
2.2 The emphasis on innovating creative products 
with new social capital will guide product 
development to outperform competitors and help 
businesses survive. It is also preparing the business 
to expand to support the need for change in the 
business group to be even more valuable by the 
adoption of innovation. 
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Abstract---This study aims to analyze the path of causal relationships 

that influence the development of creative product innovation with 

social capital and to create innovative models of creative products with 

social capital to increase the economic value of the foundation of 
community enterprises in Samut Songkhram Province. Indeed, 

community enterprises are always facing different kinds of challenges 

in their functionality. To proceed with the study, the data was 

collected in both qualitative and quantitative form. In this regard, for 
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the questionnaire, the sample size was 250, which was to get the 

response to test the relationship between the variables. This study 

concludes that there is a causal relationship between the factors that 

are worthy for the creative products development with social capital. 

The significance of this study is this study contributes to the literature 
because these variables were not discussed in any study in the 

relationship of social capital to increase the economic value, 

particularly in the Samut Songkhram province. 

 

Keywords---product innovation, social capital, foundational 

economics, community enterprises, economic value. 
 

 

Introduction  

 

In modern times, it is observed that social enterprises are facing challenges in the 
form of creative product innovation because society is not contributing the social 

value, and the economic valuation to invent the new product for the benefit of the 

community. In this regard, modern organizations are willing to understand what 

are the ways that could help the community enterprises for the local businesses, 

to improve the creative product innovation process that could ultimately benefit 

the society.  In the same way, the community enterprises are facing challenges to 
accomplish the set objective because the influencing factors in this regard are not 

identified or described effectively to provide information what are the critical thing 

that could influence creative product innovation. Moreover, it is also observed 

that creative product innovation by the social community enterprises is the 

approach that could develop sustainability within the community and ultimately 
help to develop effectively. 

 

For creative product innovation, economic valuation is important because until 

and unless the economic valuation is not provided to the goods produced by the 

local small enterprises, in result there would be no sustainability. However, 

economic valuation refers to providing value to the product or services that are 
produced within the community to satisfy the needs of the community and receive 

value from the product (Salamzadeh, Sangosanya, Salamzadeh, & Braga, 2022).  

Moreover, according to Carmen et al. (2022), creative product innovation 

development refers to creating the new to the world or new to the firm product 

that is designed modified, or enhanced in reliability and durability, to satisfy the 
needs of the target market. In this way, it is not an easy task to develop a creative 

product, because it is a hard nut to crack. Similarly, effectiveness in enterprises 

refers to producing the product on service with minimum input and getting the 

output from it (Mori et al., 2022). In the stage of product development or creative 

product innovation, the role of effectiveness is important because it helps in 

sustainability and providing an efficient and effective quality product and service 
in the market.  On the other hand, innovation refers to the innovating of new 

products or services to the world by modifying them and utilizing existing 

resources, to develop creativity in product and service development (Mori et al., 

2022). Furthermore, social capital refers to the unity of people as capital to 

provide efficient input to get the maximum benefit from the product or services 



 

 

 

1371 

(Mullenbach et al., 2022). However, this social capital is important if the local 

enterprises are working to achieve it. 

 

The objective of this study is to analyze the path of causal relationships that 
influence the development of creative product innovation with social capital to 

increase the economic value of the foundation of community enterprises in Samut 

Songkhram Province. Also, this study aims to create innovative models of creative 

products with social capital to increase the economic value of the foundation of 

community enterprises in Samut Songkhram Province. 

 
The significance of this study is that this study provides theoretical as well as 

practical implications for the management of community enterprises, to develop 

innovative creative products with the help of social capital to get economic value. 

Furthermore, it is also presenting the relationship between the variables that are 

used in this study including economic value social capital innovation effectiveness 
to develop of the creative product. Therefore, this study has significant 

implications for the effectiveness and efficiency of the products in the target 

market. 

 

Theoretical Framework and Literature Review 

 
Framework of the study is highlighted in Figure 1. This framework consisted of 

four independent variables which include; economic evaluation, competitiveness, 

innovation and social capital. The dependent variable is creative product 

innovation.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

Figure 1. Theoretical Framework 

 
Economic valuation is the value provided for the development of products and 

services by the members of the community, to get the maximum benefit from it. 

In this regard, according to Jeong and Chung (2022), the role of economic 

valuation is understandable in the corporate sector because the corporate sector 

is providing the largest solution to the target market. However, this concept of 
economic valuation is not limited to the corporate sector, but it is also useful for 

the community enterprises that are working for the welfare of the society, and 

Economic Valuation 

Competitiveness 

Innovation 

Social Capital 

Creative Product 

Innovation 
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enough it to the community at large. In this regard, according to Marco-Lajara, 

Úbeda-García, del Carmen Zaragoza-Sáez, and García-Lillo (2022), it is also 

noticed that for the creative product development to satisfy the need and develop 

the relationship between the community enterprises, and the society in a 

sustainable way the role of economic valuation is important. In this way, 
economic valuation is providing opportunities for the member of the community, 

to have effective and efficient strategies for the development and ensure the 

process of building trust between the community and the society in the world 

range (OUECHTATI, MASMOUDI, & SLIM, 2022). Moreover, economic valuation is 

helpful for the community enterprises because based on this valuation the 

strategies of these community enterprises are developed to facilitate society 
(David, Wu, & Pei, 2022). However, the role of community enterprises is 

increasing to develop strategies for creative product development for the target 

market. 

 

Hypothesis 1: There is a relationship between economic valuation and creative 
product innovation development. 

 

Competitiveness refers to the ability of the management of any organization to 

work effectively and efficiently, to meet the standard, and provide an effective 

solution to the target market Wang, Xie, Ali, Brem, and Wang (2022). In this 

regard, an organization that is working on the competitiveness, as result the 
progress of these organization is increased and the sustainability is achieved for 

the long term. Oppositely, on the other hand, according to MacNair, Parsons, 

Tomasi, and Byrd (2022), the organization that is failed to work on the 

competitiveness of the management is organization is failed to maintain the 

standard of sustainability in product development. Therefore, competitiveness can 
be part of the management practices if the management is provided with the 

effective support and leadership qualities that are to improve the performance and 

development of products or services (STOJANOVIĆ & KURTIĆ, 2019). In this 

regard, according to Bardsley, Ceddia, McCloy, and Pfuderer (2022), the role of 

competitiveness is not to management practices for generating more profit, but 

also it has larger because with this competitiveness then you to the word or new 
to the firm product could be invented. In the same way, for the product 

development and the innovation in the product features it has become critical for 

the management and labor to have competitiveness, to develop the attainable 

measurement in the strategies and labor on it for getting the final award in the 

form of innovative product development for the target market (Hamzah & Safian, 
2022). 

 

Hypothesis 2: There is a relationship between competitiveness and creative 

product innovation development. 

 

Innovation is described as getting new to the world product or service for the 
benefit of society by any organization (Kuzior, Lyulyov, Pimonenko, Kwilinski, & 

Krawczyk, 2021). In this regard, in the organizational context, innovation is 

critical because for building the competitive advantage, and successful strategies 

for the development of the organization in sustainability innovation is necessary. 

Based on these innovations, according to Val, Santoyo, Oliveira, and Rocha Jr 
(2022), the enterprises have long-term and short-term goals that could be 
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retained with effective management to innovate the product. Importantly, 

according to Trang, Nghiem, and Do (2022), for the innovative product 

development by an enterprise in the community, it has become is unable to 

understand the relationship between innovation and sustainable development. If 
the organization is working on the criteria of sustainable development, then it is 

not only the job of the management to bring innovation in the product or services. 

On the one hand, innovation is providing opportunities to the organization to 

generate more profit, by developing unique selling points in the target market and 

delivering unique products and services to the market (Sikora, Sikora, & Bogdan, 

2022). On the other hand, innovation is critical because it is helping the business 
organization to work for sustainability, and the welfare of the society by providing 

value to the community and innovative products or services, to satisfy the current 

and future needs of the target market (Madan, Rosca, Dumitru, & Canda, 2022). 

 

Hypothesis 3: There is a relationship between innovation and creative product 
innovation development. 

 

Social capital refers to the shared value of the people when they are providing 

value to the product or services jointly for maximum collaborative benefit. In this 

regard, the role of social capital is critical in the industrial sector because in 

cooperation the shared values are important to consider for sustainable 
development (Bondar-Pidhurska, Charles, & Ali, 2022). In the same way, the 

organizations that are working on social capital to unite all of the strategies of 

management, and the labor to work in an effective way for the development of the 

innovative creative product, these organizations are successful and corporate 

leaders. On the other hand, according to Kurkov (2022), there is an organization 
that is failed to provide critical success factors such as social capital ideology in 

the organizational context to the labor for the management, the business is 

declining. Moreover, the responsibility of the society is not limited to getting 

products or services from the organization, but at the same time, this 

responsibility is extended to share the values and the information with 

organizations, to improve the standard of the product or services. Importantly, 
according to Nurdin and Hartati (2022), social capital is useful for the small 

enterprises that are working for the community development and benefiting the 

community because in such kind of organization that jointly shared value 

between the community and the society are useful for developing different 

strategies to in the business performance with the help of the creative innovative 
product (Cabral & Marques, 2022). In this regard, the responsibility of the social 

capital is not limited, but it is greater as it is influencing the performance and 

sustainability of the community enterprises (Hänninen & Karjaluoto, 2017). 

 

Hypothesis 4: There is a relationship between social capital and creative product 

innovation development. 
 

Methodology 

 

For this study, the population is divided into two groups, in the first group, there 

were 250 people from Thailand Community Enterprises. On the other hand, in 
the second group and key informant group 3 groups, including 9 people using 

three research tools, including questionnaires, interviews, and interviews using 
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assessments, data analysis using statistics, techniques, analysis of structural 

equation models. Percentage, average, standard deviation, and content analysis.  

As far as, the questionnaire is concerned it was distributed into two sections. In 

section one, the demographic information of the respondents of Thailand 

community enterprises was taken. In the same way, in the second section, the 
scale items related to the variable were presented that were used to get the 

response to test the hypotheses (see Figure 1. Theoretical Framework). 

 

In this regard, both qualitative and quantitative data wall collected from the 

respondents with an introductory statement about the significance of the study. 

Moreover, the respondents were informed that this study is to check the 
relationship between different variables that are influencing product innovation 

development. After the introduction section, their response was collected and they 

were appreciated for their precious time to contribute to the study. 

 

Findings and Results 
 

In this section of the study, the symbol for the independent variables, and the 

manifest variables are presented (see Table 1. Symbols for variables studied). In 

the same way, the standardized regression weights estimation results are 

identified in this section of the study. In this regard, the t-value and p-value for 

different variables were also identified. According to the standardized regression 
weights results, all the variables are significant, and, also their relationship is 

significant (see Table 2. Standardized Regression Weights). 

 



 

 

 

1375 

 
Figure 2. Model (n=360) 

 

Table 1 

Symbols for variables studied 

 

Latent Variable Manifest Variable 

1. Competitiveness  ( CA) 1.1 Cost management (CA1) 

1.2 Innovation difference (CA2) 

1.3 Marketing differentiation (CA3) 

1.4 Quality difference (CA4) 

2. Economic valuation (EV) 2.1 Overall economic value (EV1) 

2.2 Willingness to pay (EV2) 

2.3 assume an event are valued  ( EV3) 

3 .Innovation (IN) 3.1 Product  ( IN1) 

3.2 Process (IN2) 

3.3 Personnel performance (IN3) 
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3.4 Personal learning (IN4) 

3.5 Personnel compensation (IN5) 

3.6 Information technology acceptance (IN6) 

3.7 Strategic placement (IN7) 

4 .Social capital (SC) 4.1 Network  ( SC1) 

4.2 Trust (SC2)) 

4.3 Normative factors in practice  ( SC3) 

4.4 Cultural capital (SC4) 

4.5 Economic capital (SC5) 

4.6. Symbolic capital (SC6) 

4.7 Local wisdom capital (SC7) 

5. Creative product innovation 

development (CBT) 

5.1 Natural resources and culture (CBT1) 

5.2 Community organization (CBT2) 

5.3 Management (CBT3) 

5.4 Learning  ( CBT4) 

 

Furthermore, the t-value and the p-value are representing the path analysis that 

is based on the variables that are linked with each other for the development of 

hypotheses. In this regard, the standard regression coefficient was also analyzed, 

and some of the values of it were showing the positive and a few of them are 
showing the negative relationship between the variables.  

 

Table 2 

Standardized Regression Weights estimation results are displayed after model 

adjustment (n=250) 

 

 variables 

Standard 

regression 
coefficient 

(Estimate) 

S.E. C.R. 

(t-
Value) 

P-

Value 

Significance 

CBT <--- IN .201 .205 .974 *** Sig 

CBT <--- EV .194 .366 .528 *** Sig 

CBT <--- CA .493 .288 1.710 *** Sig 

CBT <--- SC .311 .230 1.351 *** Sig 

CA1 <--- CA .734 .188 3.895 *** Sig 

CA2 <--- CA -.449 .182 -2.469 .014* Sig 

CA3 <--- CA .487 .157 3.099 .002** Sig 

CA4 <--- CA -.420 .168 -2.492 .013* Sig 

CBT4 <--- CBT .753 .184 4.092 *** Sig 

CBT3 <--- CBT .444 .155 2.867 .004* Sig   

CBT2 <--- CBT .855 .195 4.372 *** Sig   

EV1 <--- EV .585 .227 2.576 .010** Sig   

IN3 <--- IN 1.115 .181 6.150 *** Sig   

IN2 <--- IN .579 .157 3.693 *** Sig   
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 variables 

Standard 
regression 

coefficient 

(Estimate) 

S.E. C.R. 

(t-
Value) 

P-
Value 

Significance 

IN1 <--- IN .707 .162 4.367 *** Sig   

IN4 <--- IN .752 .148 5.067 *** Sig   

IN5 <--- IN .806 .156 5.151 *** Sig   

IN6 <--- IN .201 .133 1.508 *** Sig   

IN7 <--- IN .306 .123 2.479 .013** Sig   

SC5 <--- SC 1.000 .143 4.508 *** Sig   

SC6 <--- SC .113 .116 .980 *** Sig   

SC7 <--- SC .915 .165 5.552 *** Sig   

SC4 <--- SC .679 .156 4.355 *** Sig   

SC2 <--- SC .154 .137 1.124 *** Sig   

SC1 <--- SC .371 .152 2.434 .015** Sig   

 

Also, the direct effects of the variables used in the theoretical framework were 
analyzed in this regard, the relationship between the variables was tested, and it 

is identified that the relation is significant (see Table 3). The analysis was done to 

check the beta value and the direct effect that is influencing to test of the 

hypotheses. Results in Table 3 shows that competitiveness, economic value, 

innovation and social capital has positive effect on creative product innovation 

development.  
 

Table 3 

Parameter estimation result of direct effect coefficient, indirect effect, and total 

effect from adjusting model (n=250) 

 

Dependent 
variable 

Effect 
Independent variable 

SC IN EV CA CBT 

CBT DE. 0.311 0.201 0.194 0.493 n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 0.311 0.201 0.194 0.493 n/a 

CBT2 DE. n/a n/a n/a n/a 0.855 

 IE. 0.266 0.172 0.165 0.421 n/a 

 TE. 0.266 0.172 0.165 0.421 0.855 

CBT3 DE. n/a n/a n/a n/a 0.444 

 IE. 0.138 0.089 0.086 0.219 n/a 

 TE. 0.138 0.089 0.086 0.219 0.444 

CBT4 DE. n/a n/a n/a n/a 0.753 

 IE. 0.234 0.151 0.146 0.371 n/a 

 TE. 0.234 0.151 0.146 0.371 0.753 

SC1 DE. 0.371 n/a n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 0.371 n/a n/a n/a n/a 

SC2 DE. 0.154 n/a n/a n/a n/a 
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 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 0.154 n/a n/a n/a n/a 

SC4 DE. 0.679 n/a n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 0.679 n/a n/a n/a n/a 

SC7 DE. 0.915 n/a n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 0.915 n/a n/a n/a n/a 

SC6 DE. 0.113 n/a n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 0.113 n/a n/a n/a n/a 

SC5 DE. 1 n/a n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. 1 n/a n/a n/a n/a 

IN7 DE. n/a 0.306 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 0.306 n/a n/a n/a 

IN6 DE. n/a 0.201 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 0.201 n/a n/a n/a 

IN5 DE. n/a 0.806 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 0.806 n/a n/a n/a 

IN4 DE. n/a 0.752 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 0.752 n/a n/a n/a 

IN1 DE. n/a 0.707 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 0.707 n/a n/a n/a 

IN2 DE. n/a 0.579 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 0.579 n/a n/a n/a 

IN3 DE. n/a 1.115 n/a n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a 1.115 n/a n/a n/a 

EV1 DE. n/a n/a 0.585 n/a n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a n/a 0.585 n/a n/a 

CA4 DE. n/a n/a n/a -0.42 n/a 

 IE. n/a n/a n/a 0 n/a 

 TE. n/a n/a n/a -0.42 n/a 

CA3 DE. n/a n/a n/a 0.487 n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 
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 TE. n/a n/a n/a 0.487 n/a 

CA2 DE. n/a n/a n/a -0.449 n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a n/a n/a -0.449 n/a 

CA1 DE. n/a n/a n/a 0.734 n/a 

 IE. n/a n/a n/a n/a n/a 

 TE. n/a n/a n/a 0.734 n/a 

 

Discussion 
 

This section of the study has the discussion and the conclusion of the study 

based on the data analysis to proceed with the study. According to the results of 

the analysis of equation models, linear structures, creative product innovation 

development with social capital to increase the economic value of community 

enterprises in Samut Songkhram Province, it was found that the model was 
relatively consistent with empirical data. Similarly, by considering chi-square 

probability level: CMIN-p equals 303.843 Relative Chi-square: CMIN/df equals 

1.625 Goodness of Fit Index: GFI equals .974 Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA equals .018, it is identified that the variables have a 

causal relationship with competitiveness factors (see Figure 2. Model). These 
factors include social capital factors, economic valuation factors, and innovation 

factors and observation variables include community organizational factors. Also, 

it is observed that there is an important role of management factors and learning 

factors. On the other hand, the model of developing creative product innovation 

with social capital to increase the economic value of community enterprises in 

Samut Songkhram Province, it is identified that there is a causal relationship 
with competitiveness factors. Furthermore, social capital factors economic 

valuation factors, innovation factors, and observation variables including 

community organizational factors are also in the model. Meanwhile, it is noticed 

that the management factors and learning factors have a relationship between 

variables includes: process factors are associated with product factors. Similarly, 
the personnel operational factors correlated with trust factors, local wisdom 

capital factors, personal learning factors, also correlate with market difference 

factors, economic capital factors, personnel compensation factors. Additionally, 

network factors symbolic capital factors, strategy factors correlation with symbolic 

capital factors quality difference factors correlation with economic capital factors, 

strategic placement factors, in overall economic value and level of opinion on the 
suitability of drafting a creative product innovation development model with social 

capital to increase the economic value of community enterprises in Samut 

Songkhram province as a whole is the highest level. Accordingly, this study leads 

to the theoretical and practical implications that are important to consider for the 

development of creative innovative products in the community enterprises in 
Samut Songkhram Province. 

 

Implications 

 

This study has theoretical as well as the practical implication that would be 

useful for management practices and to provide information in literature following 
the relationship between different variables. In this regard, this study provides a 
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theoretical framework that is a contribution to literature to understand the 

relationship of social capital, economic valuation, effectiveness, and innovation in 

creative product development. Although, the relationship between these variables 

is presented effectively to provide a detailed analysis of this variable and the 

relationship that is developed in the theoretical framework. Moreover, this study 
would be helpful for future researchers to consider creative product development, 

because as the result, for community enterprises, the development of the 

innovative creative product is not an easy job. Also, this study highlights the 

relationship in the form of hypotheses and based on the finding the future 

researcher could understand the significant variable that is important to consider 

in this regard. 
 

At the same time, this study has the managerial implication that is important to 

consider for the management of community enterprises that are working for 

sustainability to provide maximum benefit to the community. In this regard, the 

findings and discussion of this study would be helpful for the community 
enterprises to understand the role of social capital, economic evaluation 

innovation, and effectiveness in the development of creative and innovative 

products for the target market. In this way, sustainability is fundamental, and 

forgetting the sustainability in product innovation, the management practices 

should be according to the set standard to achieve success in the target market 

by converting the measurable statics for implementation in the target market. 
 

Limitations 

This study recommends that future studies should be done based on the variable 

of leadership qualities, effective management, and organizational policies to 

identify the results between the variables. In this regard, the model presented in 
this study would be helpful to define the relationship, and not repeat the same 

work. However, the purpose of future studies should be to develop strategies for 

the management practices and analyze the other related variables that could 

influence the functionality of the community enterprises. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are: 1) To study the conditions and problems of the implementation of agricultural 

tourism community enterprises and the network of farmers in Samut Songkhram Province in the management of 

human resource development of agricultural tourism community enterprises 2) To study the innovative elements 

of the development of community enterprises, agricultural tourism and farmers' networks to have the capacity to 

develop human resources to enhance the community economy according to The King’s Philosophy, Samut 

Songkhram Province 3) To develop community enterprises, agricultural tourism and farmers' networks to have 

the capacity to develop human resources to enhance the community economy according to King’s Philosophy, 

Samut Songkhram Province. The population in this research was divided into 3 groups: the first group was a 

specific sample of volunteers, divided into 3 groups, 30 people, the second group is a member of the Agricultural 

Tourism Community Enterprises, Samut Songkhram Province, 250 people, and the third group was a group of 

luminaries, 5 people. The research tool was interviewed, and the questionnaire averaged an IOC value of 0.81 

with a confidence value of 0.93 rather than 0.80. Data analysis uses exploratory component analysis, statistics, 

percentages, averages, standard deviations, and content analysis. The study found that 1) conditions and 

operational problems showed that there was no encouragement for personnel in agricultural tourism community 

enterprises to develop their potential by participating in market activities, creating and developing traditional 

market activities in the community economy, online marketing versus offline marketing, and seeking market 

management approaches in the community economy according to King’s Philosophy 2) There are 4 exploratory 

elements of innovation and 25 component attributes and 3) Innovation development has 4 processes: 1) 

Knowledge promotion along the lines of community economy according to King’s Philosophy, 2) Promoting the 

organization of community economic practices according to King’s Philosophy, 3) Promoting the Organization 

of Community Economics according to King’s Philosophy, 3) Promoting the Organization of Community 

Economic Practices according to King’s Philosophy, and 4) promoting the management of information technology 

in accordance with the community economic trajectory according to the King’s Philosophy. Satisfactory 

assessment of innovative development for training in marketers’ courses, Agri-tourism community enterprises 

mailto:chumpon.ro@ssru.ac.th
mailto:thuwathida.su@ssru.ac.th4
mailto:chetsanee@ru.ac.th5
mailto:akeolan161@hotmail.com5,
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and farmers' maid network, according to King’s Philosophy, Samut Songkhram Province. Overall average 

satisfaction is at the highest level. 

Keywords: Human Resource Development / Community Enterprises / King's Philosophy 

 

Introduction 

The government has formulated a 20-year Thailand development strategy during 2017-2037. 

Under the concept of Thailand 4.0 or Thailand 4.0, community tourism and creative products, 

environmental and cultural conservation to promote creative production and empower local 

and community tourism, and competitive, stable and sustainable tourism. This is achieved in 

line with the country's goal of enabling Thailand to manage the high-value-added tourism chain 

in the global market and strengthen communities and society. As well as being a tourism owner 

who is critical to Thailand's economic and social development towards vision, stability, 

prosperity and sustainability (Ministry of Tourism and Sports, 2014: 1). 

For the above reasons, it is an area of interest that will affect the development of the new 

generation of agricultural-minded people to know how to manage agriculture through 

innovation and modern technology. Able to build on entrepreneurship, self-reliance and local 

agricultural leadership. In the early stages, farmers would center and design self-learning 

(Suddhanom Tancharoen, 2016:1-3). This includes the implementation of research findings to 

propose ways to drive policy pushing innovation, learning networks to promote and develop 

agricultural tourism community enterprises to further strengthen community solidarity. This is 

because community solidarity is important and one of the indicators that will make community 

tourism, sustainable (Khanidda Kraisanti and Rasman Khamsri, 2016). It is also one of the 

elements that create the power to drive community development in all dimensions because it 

helps to work together towards the goals set by the community and gives rise to the power to 

move the community in the desired direction. As a result of sustainable community 

development, the panel recognized the importance of promoting community enterprises and 

developing community products. It truly studies the needs of executives and members of 

community enterprises. In addition, the needs of tourist customers are clearly in line with the 

government's policy of promoting tourism, major cities, and secondary cities for economic and 

social development at the local level. This is to develop good quality production, develop 

quality production activities according to the community way, and create marketing, 

agricultural products in the community have a king-based approach to sustainability. 

 

Research Objectives 

1) To study the conditions and problems of the implementation of agricultural tourism 

community enterprises and the network of farmers in Samut Songkhram Province in the 

management of human resource development of agricultural tourism community enterprises. 

2) To study the innovative elements of the development of community enterprises, agricultural 

tourism and farmers' networks to have the capacity to develop human resources to enhance the 

community economy according to The King’s Philosophy, Samut Songkhram Province. 
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3) To develop community enterprises, agricultural tourism and farmers' networks to have the 

capacity to develop human resources to enhance the community economy according to King’s 

Philosophy, Samut Songkhram Province. 

 

Research Methodology 

 Population and Samples 

Population is divided into 3 groups: the first group is a study of the condition and problems of 

the implementation of agricultural tourism community enterprises and the farmers' maid 

network, Samut Songkhram Province in the human resource development management of 

agricultural tourism community enterprises, i.e., a specific sample of volunteers joining the 

group, divided into 3 groups of 30 people. The second group is an analysis of the innovative 

elements of the development of agricultural tourism community enterprises and the network of 

farmers to have the capacity to develop human resources to enhance the community economy 

according to The King's Philosophy, Samut Songkhram Province, i.e. Members of agricultural 

tourism community enterprises, Samut Songkhram Province, 250 people. And the third group 

is the development of agricultural tourism community enterprises and farmers' networks to 

have the capacity to develop human resources to enhance the community economy according 

to King's Philosophy, 5 people. 

Research Tools  

Data collection tools include interviews, group discussions with environmental analysis 

methods, SECI Model analysis, and KM marketing tools. The survey averaged 25 IOC values 

equal to 0.80 and 25 total IOC values equal to 0.93 rather than 0.80. Confidence in Cronbach's 

method (Cronbach, 1990) is very high, and in-depth interviews are conducted with an 

individual-by-interview approach. 

Data analysis  

Data analysis from interview data, group discussions using content analysis, innovation 

element analysis using critical component analysis, exploratory component analysis statistics, 

and data analysis from suitability assessment using mean, standard deviation and content 

analysis. 

Findings  

Results of the study, conditions and problems, implementation of community enterprises, 

agricultural tourism and farmers' maid network, Samut War province. To manage the human 

resource development of agricultural tourism community enterprises. 

Conditions and operational problems It were found that there is no encouragement for 

personnel in agricultural tourism community enterprises to develop their potential by 

participating in market activities, creating and developing traditional market activities in the 

community economy, online marketing and offline marketing, and seeking market 

management approaches in the community economy trajectory according to The King’s 

Philosophy. 
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The results of the analysis of the innovative elements of the learning network towards the 

promotion and development of agricultural tourism community enterprises and the farmers' 

network to have the capacity to develop human resources to enhance the community economy 

according to The King’s Philosophy, Samut Songkhram Province. 

 

Table 1: Data suitability checks 

Questionnaire 

Number of 

Questions 

(variables) 

KMO 

Bartlett’s Test Sphericity 

Approx. 

Chi-square 
df Sig. 

Human Resource 

Development 

25 .921 4875.565 300 .000 

 

According to Table 1, the results of the data analysis analyzed the exploratory elements of 

learning network innovation towards the promotion and development of agricultural tourism 

community enterprises and farmers' networks to have the capacity to develop human resources 

to enhance the community economy according to King’s Philosophy, Samut War province. 

When examining the preliminary agreement, it was found that the correlation matrix of the 25 

variables is not a unique matrix, that is, the 25 variables are sufficiently correlated to be able 

to continue the analysis of the elements. (Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square = 

4875.565, df = 300, Sig. = .000) (Kalya Vanibunsha, 2013). When considering the individual 

variables, the overall sample selection adequacy (MSA) value was equal to .921, and the range 

of sample selection sufficiency (MSA) of the 25 variables was 0.99-0.90, which is greater than 

every 0.5 value, indicating that all the variables studied had sufficient correlations to be used 

for analysis. 

 

Table 2: Statistical values after element extraction 

 

According to Table 2, the analysis of the elements of the innovative variables of the learning 

network to promote and develop agricultural tourism community enterprises and the farmers' 

network to develop human resources to enhance the community economy according to the 
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King’s Philosophy, Samut War province, found that a total of 25 variables, four important 

elements, were determined by considering the number of elements from Eigen values greater 

than 1.00 according to Kaiser's law, and the variability in the 25 variables could be explained 

in 67.055 percent. The results of the analysis of the elements when the axis is rotated by the 

varimax method. It was found that element 1 described variance of 21.726 percent, element 2 

described variance of 41.771 percent, and element 3 described variance of 58.819 percent. The 

optimal number of elements is determined by the sequence in which the elements of the actual 

data with Eigenvalues are higher than the sequence of elements simulated by the program, 

resulting in the results of the analysis of 4 elements the researchers collected with exploratory 

factor analysis (EFA) of learning network innovations towards the promotion and development 

of agricultural tourism community enterprises and farmers' networks to have the capacity to 

develop human resources to enhance the community economy according to the King’s 

Philosophy, Samut War province, there are 4 elements and 25 component attributes as follows: 

element 1 has 7 variables with element weight values greater than .20 with element weight 

values between 0.847 and 0.525, element 2 has 10 variables with element weight values greater 

than .20 with element weight values between 0.745 and 0.476, element 3 has 5 variables with 

element weight values greater than .20, with element weight values between 0.755 and 0.534, 

and element 4 has 3 variables with element weight values greater than .20 with element weight 

values between 0.749 and 0.655. 

The results of the synthesis of data are then used to integrate the learning network innovations 

into the promotion and development of agricultural tourism community enterprises and 

farmers' networks to have the capacity to develop human resources to enhance the community 

economy, according to The King’s Philosophy, Samut Songkhram Province, with details of the 

results of the study and analysis of the basic data in each section, as shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: The Innovative learning network to promote and develop community 

enterprises, agricultural tourism and a network of farmer housewives to have 

competencies according to the King's Philosophy of Samut Songkhram Province 

The development results of The Innovative learning network to promote and develop 

community enterprises, agricultural tourism and a network of farmer housewives to have 

competencies according to the King's Philosophy of Samut Songkhram Province 
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There are 4 processes and 25 methods that can start from any previous step: 1) process on 

promoting knowledge according to the community economy according to the King’s 

Philosophy, 2)  process on promoting the organization according to the community economic 

trajectory according to the King’s Philosophy, 3) process on promoting the competency of 

personnel in the profession according to the community economy according to the King’s 

Philosophy, and 4) process on promoting the management of information technology according 

to the community economy according to the King’s Philosophy. Satisfactory assessment of 

innovative development by key contributors 250 students for training on marketers course, 

community enterprises, agricultural tourism and farmers' maid network according to King’s 

Philosophy, Samut Songkhram Province. Overall average satisfaction is at the highest level. 

 

Discussion 

The results of the development of The Innovative learning network to promote and develop 

community enterprises, agricultural tourism and a network of farmer housewives to have 

competencies according to the King's Philosophy of Samut Songkhram Province are 4 

processes: 1) promoting knowledge along the lines of the community economy according to 

King’s Philosophy, namely, the development of learning processes resulting from study visits, 

the transfer of knowledge of community sages and luminaries, as well as the exchange of 

learning to generate income, create careers to strengthen community enterprises and farmers' 

networks, 2) promoting the organization is based on the science-based community economic 

trajectory, namely, the development of the leadership skills of the thought organization. Skills 

working with community enterprises and farmers' housewives network to produce and develop 

the production of agricultural products and services of community enterprises and farmers' 

housewives network better under the principles of King’s Philosophy, 3) promoting the 

competence of personnel in the profession according to the community economic trajectory 

according to the King’s Philosophy is the condition in which personnel in community 

enterprises and the network of farmer housewives are loved. Faith and pride in being a 

community entrepreneur and a network of farmers. Attributes include honesty, patience, 

courage to change, creative initiative and ability to manage marketing and sales, strategic 

management, as well as embrace the King’s Philosophy in living and working and 4) Promoting 

information technology management in accordance with the community economic trajectory 

according to The King’s Philosophy, namely, managing the production of agricultural crops by 

using information technology for research, as well as marketing channels to promote market 

management and agricultural products and services of community enterprises and farmers' 

networks. They have knowledge and understanding of all stages of work, including work 

development, product development and problem solving of work problems for community 

enterprises and farmers' networks, building trust in the network's collaboration to achieve 

quality agricultural products and services that meet consumer acceptance standards. In line 

with Wutthichai Limorunothai (2019) has studied human resource management models for 

sustainable organizational development in the case of studying small and medium-sized 

enterprises in Bangkok and its vicinity in the current conditions where the environment is 

changing rapidly, technology is constantly advancing and evolving, managing the 



 
 
 
 

DOI 10.5281/zenodo.7003261 

 

1085 | V 1 7 . I 0 8  

 

organization's work to meet the needs of consumers in order to gain a competitive advantage 

requires a human resource management approach and an organizational development approach 

to be in line with the constantly changing situation in order to bring the organization into a 

balance between economy, society and environment, leading to the sustainability of the 

organization. The findings from the examination of structural relationship models for path 

analysis showed that human resource management, including talent management, good people 

management, and happiness management, affects organizational development and affects the 

sustainability of the organization. And in line with Swanson & Holton III (2009), it says that 

the core elements of human resource development are associated with learning development 

activities, the development of performance at both the individual and organizational levels, as 

well as the development of the organization as a whole, the human resource development 

process in the organization. 

 

Suggestion  

1. In terms of knowledge promotion along the lines of community-based economic trajectory 

should encourage community enterprises to encourage personnel in community enterprises to 

learn farming together with model farmers and community sages to develop knowledge, 

understanding and motivation to pursue agricultural careers. Community enterprises, 

encourage personnel in agricultural tourism community enterprises to participate in studies 

from agricultural prototypes to be applied to generate income from the production and 

distribution of their own agricultural produce. 

2. In terms of promoting the organization along the lines of community economics, according 

to the King’s Philosophy, it should provide agricultural tourism community enterprises with 

personnel who can be guided or lecturers within the tourist destinations who have the 

knowledge and ability to provide information on agricultural tourism. Community enterprises 

of the conference to determine the aims. Role in creating businesses in the performance of tasks 

according to the competence and aptitude of personnel in agricultural tourism community 

enterprises in the community economy according to King’s Philosophy. 

3. In terms of promoting the competence of personnel in the profession in accordance with the 

community economic trajectory according to the King’s Philosophy, the agricultural tourism 

community enterprises should be able to transfer knowledge through the local wisdom of the 

community. An agricultural tourism community enterprise of having personnel who serve with 

a smile, a clear, polite and welcoming, friendly and warm welcome, familiar to tourists. 

4. In terms of promoting information technology management in accordance with the 

community economy, according to the King’s Philosophy, community enterprises should 

encourage the creation of new jobs. From the use of information technology in the community 

economy, according to the King’s Philosophy. 
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 (นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์) 
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แบบฟอร์มรายงานผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

คำชี้แจง  ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยแจ้งข้อมูลการนำผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
ต้ังแต่ปี 2563-2565) ทีน่ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่ายหรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเจ้าของผลงาน 
 
1. ประเภทงาน        งานวิจัย    งานสร้างสรรค ์        นวัตกรรม        งานวิชาการ 
 
2. ช่ือผลงาน นวัตกรรมเครือข่ายการเรยีนรู้สู่การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่ายแม่บ้านเกษตรกรให้มีขีด
ความสามารถตามศาสตร์พระราชาของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
3. แหล่งทุนท่ีสนับสนุนงบประมาณ..........ววน 65................................................................................................................................. 
 
4. ช่ือผู้ดำเนินโครงการ   ...ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม..................   หน่วยงาน   ......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.......................... 
 
5. ปีท่ีผลิตผลงาน (ย้อนหลังไม่เกนิ 3 ปี)  .........2565...........................................................   
 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลการนำผลงานวิจยั งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
 

1. หน่วยงาน/ชุมชน ท่ีนำผลงานไปใช้ประโยชน์.......วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ และวิสาหกิจชุมชนอีก 10 แห่ง ในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม............................................ 
 

2. ประเภทการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

        1) ประโยชน์เชิงพัฒนาผลิตภณัฑ์ (เช่น มีการพัฒนาปรับปรุงผลติภณัฑ์ตรงตามความต้องการของประชาชนและก่อให้เกดิ
ผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์) 
 2) การใช้ประโยชน์สรา้งรายไดล้ดรายจ่าย (เช่น กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หรือลดรายจ่าย การดดัแปลงการผลิตของกินของใช้ที่
อยู่ในครัวเรือนมาทดแทนหรือการนำของเหลือกินเหลือใช้มาเพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่าย) 
     3) การใช้ประโยชน์พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยนื (เช่น กิจกรรมที่นำกระบวนการ องค์ความรู้ไปพัฒนา
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ขยายผลต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมอื่น) 
 

 ผลผลิต (Output) : 11 วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมสร้างภาคเีครือข่ายในท้องถิ่น 
 

 ผลลัพธ์ (Outcome) : นำผลิตภณัฑ์ จดสิทธิบัตรการออกแบบ 3 รายการ 
 

 ผลกระทบ (Impact) : บทความตีพิมพใ์นวารสารฐาน SCOPUS จำนวน 1 เรื่อง และ 



2 
 

                                          บทความตีพิพม์ในวารสาร TCI ฐาน 2 จำนวน 1 เรื่อง 

 
3. หลักฐานอ้างอิง (เช่น รายงานการประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารสรุปการดำเนินการ หรืออื่นๆ ทีแ่สดงให้เห็นถึงการนำผลงานวิจยั 
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม พร้อมแนบไฟล์รูปประกอบ 3-5 รูป) 

11 วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมสร้างภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น 

  
ตัวอย่างหนังสือจดแจ้ง สิทธิบัตรการออกแบบ 

 

บทความ 
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เครือข่ายความร่วมมือ 11 วิสาหกิจชมุชน 

 
 

เครือข่ายความร่วมมือ 11 วิสาหกิจชมุชน 

 

 
4.  ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ตั้งแต่.....1...../.....10......./.....2565......  ถึง......30......./........9....../....2566.........   
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
        
 

ลงช่ือ..............................................................ผูร้ายงาน 
                       (ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม) 
                               ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวจิัย 
 

 

 

ลงช่ือ................................................................. 
 (นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์) 

 ประธานวิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรสรา้งสรรค ์
  ...27..../...มกราคม.../..2566..... 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ประเทศไทย จำนวน 250 คน กลุ่มที่สอง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 9 คน 
โดยใช้เครื่องมือวิจัย 3 แบบ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์โดยใช้
แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า  
1) การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง

สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่าแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่อนข้างดี พิจารณาจาก ค่า Chi-square 
Probability Level: CMIN-p เท่ากับ 303.843 Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.625 
Goodness of Fit Index: GFI เท่ ากั บ  .9 7 4  Root Mean Square Error of Approximation: 
RMSEA เท่ากับ .018 พบว่า การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ 
ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน ปัจจัยด้าน
การจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ 2) รูปแบบทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
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ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้าน
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้าน
องค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร ปัจจัยด้านค่าตอบแทน
ของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุน
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
จัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวมและ ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทุนทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน    
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Abstract 
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                        enterprises in Samut Songkhram Province 

Province Author :  Mr. Chumpon Rodjam  
      Miss Panyada Chantakit 
                                  Mr. Kanpetch Saranontawat 
                                  Mrs. Jiraporn Boonying 
Year    :  2021 

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

This research aims at two objectives: 1) to analyze the path of causal 
relationships that influence the development of creative product innovation with 
social capital to increase the economic value of the foundation of community 
enterprises in Samut Songkhram Province, and 2) to create innovative models of 
creative products with social capital to increase the economic value of the 
foundation of community enterprises in Samut Songkhram Province. The population 
in this research is divided into two groups, one. Thailand Community Enterprises 250 
people, second group and key informant group 3 groups, including 9 people using 
three research tools, including questionnaires, interviews, and interviews using 
assessments, data analysis using statistics, techniques, analysis of structural equation 
models. Percentage, average, standard deviation, and content analysis.  

The study found that 
1) analysis of equation models, linear structures, creative product innovation 

development with social capital to increase the economic value of community 
enterprises in Samut Songkhram Province. It was found that the model was relatively 
consistent with empirical data. Considering chi-square probability level: CMIN-p 
equals 303.843 Relative Chi-square: CMIN/df equals 1.625 Goodness of Fit Index: GFI 
equals .974 Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA equals .018. Have a 
causal relationship with competitiveness factors. Social capital factors economic 
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valuation factors and innovation factors and observation variables include 
community organizational factors. Management factors and learning factors. 2) The 
model of developing creative product innovation with social capital to increase the 
economic value of community enterprises in Samut Songkhram Province. Have a 
causal relationship with competitiveness factors. Social capital factors economic 
valuation factors and innovation factors and observation variables include 
community organizational factors. Management factors and learning factors the 
relationship between variables includes: Process factors are associated with product 
factors. Personnel operational factors correlation with trust factors local wisdom 
capital factors, personal learning factors correlation with market difference factors 
economic capital factors personnel compensation factors personnel compensation 
factors correlation with trust factors cultural capital factors local wisdom capital 
factors information technology acceptance factors are associated with strategic 
placement factors. Network factors symbolic capital factors, strategy factors 
correlation with symbolic capital factors quality difference factors correlation with 
economic capital factors strategic placement factors in overall economic value and 
level of opinion on the suitability of drafting a creative product innovation 
development model with social capital to increase the economic value of 
community enterprises. Samut Songkhram province as a whole is the highest level. 
 
Keywords : Product innovation, Social capital, Local economic,  
                 Community enterprises  
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เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” สำเร็จลงได้เนื่องจากบุคคล
หลายท่านได้กรุณาได้ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลตรวจสอบ ประเมิน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา
แนะนำ และความคิดเห็นต่าง ๆ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนที่กรุณาตอบ
แบบสอบถาม ผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มทั้ง 9 คน ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินคุณภาพ
เครื่องมือทั้ง 3 คน ขอขอบคุณ คุณบุญชาญ ผ่านสุวรรณ ที่กรุณาช่วยตรวจสอบระเบียบวิธีวิจัยจน
งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ท้ายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ส่งเสริม
สนับสนุน และเป็นกำลังใจตลอดมา  
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1  ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ เน้นภาคการเกษตรเป็นพ้ืนฐานที่
สำคัญ จากนั้นจึงขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบเกษตรของกลุ่มประเทศ
เหล่านี้มีฐานการผลิตอยู่ในชนบท และมีรูปแบบการผลิตเป็นแบบยังชีพ โดยมีเป้าหมายหลักคือการ
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นสำคัญ จึงส่งผลให้ระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนอยู่ในระดับต่ำ 
(John and Mellor, 1961) ดังนั้นหลายประเทศจึงพยายามส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ต่าง ๆ มาพัฒนาระบบการเกษตร เพ่ือให้เกิดรายได้สูงสุดในการผลิต แต่ก็ยังเผชิญปัญหาที่สำคัญคือ 
การขาดแหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรที่ยากจน ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำระบบสถาบัน
การเงินชุมชน หรือที่เรียกว่า กลุ่มการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวกลุ่มการเงินขนาดเล็กประสบความสำเร็จในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
แถบแอฟริกาท่ีนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือน
ในภาคการเกษตร (Kevane, 2001) เพราะเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ไปลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ (Aubert, 2009) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีการจ้างงานในครัวเรือน (Zeller, 1999) และยัง
เป็นแหล่งสินเชื่อสำหรับภาคเกษตรให้เกิดการลงทุนในระดับที่เหมาะสมทำให้ผลผลิต  และรายได้
เกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้น ลดความยากจนของครัวเรือนเกษตรได้ (Khandker, 2003) การให้สินเชื่อของ
กลุ่มออมทรัพย์ทำให้มีการกระจาย การลงทุนสู่ชนบททำให้ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น (Morduch, 
1995) เกิดขึ้นจากการนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชน มาดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ สถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจ้าของนั้นกลับมีแนวคิดที่เน้นการพ่ึงพาอาศัยกันมากกว่าการ
แสวงหากำไร วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการที่ดำเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันร่วมกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นการประกอบการซึ่ง
รวมถึงกระบวนการคิดการจัดการผลผลิตและทรัพยากร โดยนำวัตถุดิบทรัพยากรทุกประเภทภูมิ
ปัญญาของชุมชนมาร่วมสร้างสรรค์ผลผลิต เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน (กันยารัตน์  เพ็งพอรู้, 2555) 
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การตลาดและการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นไปอย่างรวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวให้ทันเพ่ือให้
สามารถคงอยู่และเติบโตได้ สภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทำให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดจำนวน
มากมีวงจรผลิตภัณฑ์ที่สั้นลง การอยู่รอดในตลาดได้จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ โดยอาศัยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสม
การตลาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด (มณีรัตน์  รัตนพันธ์, 2558) สำหรับกิจกรรมทางการตลาดในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง แนว
ทางการกำหนดกิจกรรมทางการตลาดตามส่วนประสมการตลาด ซึ่ งแบ่งเป็นด้านผลิตภัณฑ์ 
(product) หมายถึง สินค้าและบริการที่กิจการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคหรือลูกค้า เพ่ือให้ผู้บริโภค
จดจำ ประทับใจ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของกิจการอย่างต่อเนื่อง (บุษรา  สร้อยระย้า และคณะ, 
2556) ด้านราคา (price) หมายถึง จำนวนเงินสาหรับค่าสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น โดยราคามีความสัมพันธ์กับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะได้รับ 
(Jones, 2015) ด้านการจัดจำหน่าย (place) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ควรถูกนำส่งในช่องทางที่คู่ควรใน
เวลาที่ถูกต้อง และในปริมาณเหมาะสม ในขณะที่ยังคงมีต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการส่ง
มอบในระดับที่คุ้มค่าด้วย การจัดจำหน่ายเป็นที่ซึ่งผู้บริโภคทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
วิธีการในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จะต้องได้รับความพึงพอใจและสร้างความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภค ทั้งนี้รวมเอาผลิตภัณฑ์ที่ ตั้งขายในสถานที่ ใดสถานที่หนึ่งและการขายด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย (ลัดดาวัลย์  แก้วกิติพงษ์, 2556) และด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอันประกอบด้วย การโฆษณา (advertising) การส่งเสริม
การขาย (sales promotion) การขายโดยบุคคล (personal selling) การประชาสัมพันธ์ (public 
relation) และการตลาดทางตรง (direct marketing) การส่งเสริมการตลาดถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นความต้องการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้โภค (อาภาพรรณ  จันทนาม, 2556) การรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอด
และเติบโตของผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม จำเป็นต้อง
มีการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัก
สานเชิงนวัตกรรม เป็นแนวทางในการค้นหาส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมภายใต้การแข่งขันที่มากข้ึนต่อไป 

ปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ มี
มูลค่า การดำเนินธุรกิจของ SMEs คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ต่อ GDP รวมของประเทศ ขณะที่มี 
SMEs เพียงร้อยละ 0.1ที่มีความสำคัญต่อ GDP ประเทศ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว), 2563) จากปัญหาการเติบโตแบบถดถอยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
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ภาคอุตสาหกรรม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เท่าทันด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยยังขาดวิสัยทัศน์ และขาดการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการ
ดำเนินงานด้านการตลาดที่ต้องวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างคุณค่าและความแตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2563) ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนา SMEs ในประเทศไทย จุดเริ่มต้นของธุรกิจ SMEs ส่วนมากจะเริ่มต้นจากครอบครัว คนใกล้ตัว 
ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนประกอบการธุรกิจ SMEs ในรูปแบบที่เรียกว่า “วิสาหกิจชุมชน” 
ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ มีลักษณะเด่นคือใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก แต่ต้องอาศัย
แรงงานและฝีมือของบุคลากร และจากสัดส่วนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ ที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียน มีอัตราการเติบโต 51.2%        
(สุพาพร  ลอยวัฒนกุล และคณะ, 2559) แต่ยังคงเกิดปัญหาหลักที่ทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ
คือ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านการสร้างแบรนด์และความน่าเชื่อถือเป็นปัญหาต่อเนื่องจาก
การตลาดรองลงมาคือ ปัญหาด้านเงินทุน และปัญหาเรื่องเทคโนโลยีและแรงงาน และขณะที่ประเทศ
ไทยมีปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมให้ขับเคลื่อนความสามารถทางการแข่งขัน
ท่ามกลางข้อจำกัดมากมายที่ส่วนใหญ่เกิดจากองค์ความรู้ ทักษะ สังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรปัญหาอุปสรรคการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาให้มี
ความมั่นคง มั่นคัง่ ยั่งยืนได้อย่างไร  

จากความผันผวนที่รวดเร็วสร้างผลกระทบชัดเจนต่อประเทศไทยในเชิงลบมากมาย 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหน้าที่
หลักต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยอาศัยหลักการ
สำคัญของของการเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 2560) 
กำหนดทิศทางนำไปสู่เหตุผลการกำหนดทิศทางภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บนรากฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนมุ่งเน้นพัฒนาภาคการเกษตรเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการสร้างภูมิคุ้มกันโดยนำทุนของประเทศที่เป็นรากฐาน อันประกอบด้วย
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Culture 
Capital) (ปิยะดา  พิศาลบุตร และคณะ, 2559) อันนำไปสู่การเติบโตและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพ่ิมผลิตภาพทางด้านการเกษตร อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
กระบวนการผลิตด้วยวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงการคิดค้นหาวิธีในการตอบสนองต่อการบริโภคสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์การนาเสนอความคาดหวังของลูกค้า
ให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหารากเหง้าที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง 
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(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี) จากประเด็น
ความสำคัญข้างต้นสืบเนื่องถึงร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 –2577) และ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2558) ที่ได้กำหนดการ
วางแผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยปรับตัวในการสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ปรากฏอย่างชัดเจนของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ภาครัฐตระหนักถึงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบด้าน
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ประเทศไทยอยู่ในระดับที่
ต่ำ ทำให้ภาครัฐต้องเร่งกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาประเทศ (จันทร์เพ็ญ  ฤทธิ
รงค์ และวุฒิชาติ  สุนทรสมัย, 2559) จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพ่ือค้นหาว่าอะไรที่เป็นสาเหตุอัน
ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็น 
SMEs ทั้งวิสาหกิจชุมชน ที่ผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เพ่ิมขึ้นไปพร้อมกับศักยภาพของระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ประเทศไทย และปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการ
ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว เกิดการปิดกิจการ การเลิกจ้าง
แรงงาน รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาและทำการเยียวยาปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในประเทศทั้งนโยบายเศรษฐกิจ การช่วยเหลือประชาชน และสังคมภายในประเทศ ดังนั้น
หลังจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ย่อมที่จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนานโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นการผลักดันให้
เกิดการผลิต การส่งเสริมการจ้างงาน และนโยบายต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งหาก
มาพิจารณารายได้ของประเทศในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว
สูงมีบทบาทความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่
สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554 อ้างถึงใน กิตติศักดิ์  กลิ่นหมื่นไวย, 2561 : 132-
133) อาทิ การผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากโดยวิสาหกิจชุมชุน 

เช่นเดียวกับประชากรของจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และ
มีสภาพความเป็นอยู่ยากจน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็น
การเชื่อมโยงบริบทในระบบย่อยในชุมชน ไปจนถึงระบบใหญ่ทั้งหมด ภายใต้ความสัมพันธ์ในบริบทที่
ซับซ้อนระหว่างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายในชุมชนซึ่ง
นอกเหนือจากวิธีคิดและแบบแผนการปฏิบัติงานของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนข้างต้น จากการอบรม
หรือฟังบรรยายหรือการมีคู่มือการปฏิบัติงาน โดยสิ่งสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานจะต้องลงชุมชน เพ่ือเรียนรู้
สภาพชุมชนใหม่ในทุกมิติ ต้องมีจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและ
ธรรมชาติของชุมชน เพ่ือการสร้างแบบแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ชุมชนต้องการ เพ่ือให้เกิด
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วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน โดยร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจ มีการพิจารณาปัญหาและปัจจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างรอบด้าน และกระตุ้นให้ชุมชน หรือหน่วยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน (กัญญามน  อินหว่าง และคณะ, 2554 : 6-11) โดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (2561) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้าง
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการผลิต การบริหารจัดการ และพัฒนา
ช่องทางการตลาดที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้เดิม และองค์ความรู้ใหม่ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ครัวเรือนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ยากจนกลับ
เพ่ิมสูงขึ้น (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) โดยในปี 2559 มีครัวเรือนเกษตรกร
ที่ยากจนร้อยละ 69 ของครัวเรือนเกษตรทั้งหมดโดยเกษตรกรที่ยากจนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย คือมีรายได้ประมาณ 12,835 บาท/คน/ปี รายจ่ายประมาณ 17,574 บาท/คน/ปี 
ในขณะที่ครัวเรือนนอกภาคเกษตรจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 155,418 บาท/คน/ปี ซึ่งสูงกว่า
ครัวเรือนเกษตรที่ยากจนถึง 9 เท่าตัว (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) จากข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่าสาเหตุสำคัญที่เกษตรกรยังมีฐานะยากจนคือ ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าของเกษตรกรยังอยู่
ในระดับที่ต่ำ เพราะขาดแคลนเงินทุนในการปรับปรุงการผลิต (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552) ที่ผ่านมา Wiboonpongse et al. (2006) พบว่า ในจังหวัด
สมุทรสงคราม อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจที่จะกู้หรือไม่แต่ขนาดของเงินกู้เพ่ือการผลิต
ข้าวขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่เป็นสำคัญ ซึ่งเกษตรกรต้องการเงินกู้เพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับ
ขนาดของพ้ืนที่เช่นเดียวกัน Rahman et al. (2009) ซึ่งชี้ว่า ปุ๋ยและน้ำชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อประสิทธิภาพการผลิตซึ่งเป็นผลจากการใช้ทุน ขณะเดียวกัน Chavanapoonphol et al. (2009) 
ยืนยันปริมาณเงินกู้สูงขึ้นช่วยลดความด้อยประสิทธิภาพการผลิตได้จึงเป็นประเด็น คำถามว่า
ประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือไม่และประสิทธิภาพ
การผลิต จะส่งผลต่อไปยังระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามอยู่ในระดับไหน 

คณะวิจัยจึงทาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้กั บ
วิสาหกิจชุมชน พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุที่ผลักดันประกอบด้วย ทุนทางปัญญา ความสามารถทาง
นวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการทางการตลาด โดยมีเหตุผลจากข้อค้นพบที่ว่าการนาทรัพยากรใน
ทุนทางปัญญาทั้งหมดมาใช้ผลักดันเพ่ือให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน มาสร้างสรรค์ร่วมกับ
ความสามารถทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในการพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ทำงาน และแสวงหาวิธีการบริหารจัดการทางตลาด (Kianto, Andreeva and Pavlov, 2013) เพ่ือ
นำไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในการสร้างความสามารถทางการ
แข่ งขัน  (Beverly and Robert, 2003) ท้ ายที่ สุ ดนั้ น ต้องคำนึ งลั กษะขององค์ประกอบที่ มี
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ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงสอดคล้องกันในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นใน
การศึกษา จึงมุ่งเน้นศึกษาถึงประเด็นที่สำคัญขององค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลทำให้เกิด
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ว่าปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความสามารถทางการแข่งขันมีรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้ผลการดำเนินงานเพ่ิมขึ้น ตามที่ผู้วิจัยได้
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องการเพ่ือค้นหาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ โดยผู้วิจัยหวังว่าผลที่ได้รับจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นำไปปรับใช้
เป็นแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ให้มีศักยภาพสามารถสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศและผลักดันระดับ
ความสามารถทางการแข่งของประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้
ปัจจุบันนี้ในหลาย ๆ ชุมชน ได้มีการพัฒนาท้องถิ่นตนในรูปแบบของวิสาหกิจและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยนำวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นของตน บางแห่ง
ประสบความสำเร็จสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่น จังหวัด 
และในระดับประเทศ แต่บางแห่งประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการพัฒนา การมี
ส่วนร่วม แนวทางการส่งเสริม วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้น จากความสำคัญ
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาโครงการวิจัยย่อยที่ 1 “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งผลจากการดำเนินการวิจัยดังกล่าว
สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของวิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ด้วยทุนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชน และรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.21  เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม  
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1.2.2  เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.3.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

สำหรับข้อมูลวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใช้ประชากร คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งจำนวน 52 วิสาหกิจชุมชน ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 250 
คน และกลุ่มที่สองสำหรับตรวจสอบ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน จากกลุ่มผู้ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนในของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ 

1.3.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม นักวิจัยจึง
เล็งเห็นโอกาสว่าชุมชนแห่งนี้จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกทางหากชุมชนมี เครือข่าย
การท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.3.3  ขอบเขตด้านวิธีวิจัย เป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
เริ่มต้นจากการศึกษาในเชิงทฤษฎีเพ่ือนำไปสู่การสร้างโมเดล จากนั้นทำการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบที่ได้จากทฤษฎี ผลที่ได้จากรูปแบบที่ปรับปรุงแล้วนำมาตรวจสอบความ
สอดคล้องและหาความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บ
รวบรวมข้อมูล ผ่านเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับประเมินเพ่ือตรวจสอบร่างรูปแบบ และแบบสอบถามการ
ตรวจสอบรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา และทำการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมสู่เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดย
การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม  

1.3.4  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาบริบท แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับทุนทาง
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สำหรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมากำหนดเป็น
กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ มีทั้ งหมด 4 ตัว ดังนี้  ตัวแปรอิสระที่  1 คือ ตัวแปรนวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 7 ตัวแปรได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 2) กระบวนการ(Process) 3) การปฏิบัติงานของบุคลากร (Personnel operations) 4) 
การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Human Resource Learning) 5) ค่าตอบแทนของบุคลากร (Remuneration 
of personnel) 6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance) 
และ 7) การจัดวางกลยุทธ์ (Strategic alignment) 

ตัวแปรอิสระที่ 2 คือ ตัวแปรทุนทางสังคม (Competitive Advantage) ซึ่งมีตัวแปร
สังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 7 ตัวแปรได้แก่ 1) ด้านเครือข่าย (Network) 2) ด้านความ
ไว้วางใจ (Trust) 3) ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ (Norm) 4) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
5) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) 6) ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) 7) ทุนทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (Folk wisdom capital) 

ตั วแปรอิสระที่  3  คือ  ตั วแปรความสามารถในการแข่ งขัน  (Competitive 
Advantage) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ต้นทุนที่ต่ำ 
(low cost) 2) การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ( innovation differentiation) 3)การสร้าง
ความแตกต่างด้านคุณภาพ (quality differentiation) 4)การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
(marketing differentiation) 

ตัวแปรอิสระที่ 4 คือ ตัวแปรการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Valuation) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 2 ตัวแปรได้แก่ 1) มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม (Total Economic Value personnel) 2) วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมิน
ค่า (Contingent Valuation Method) 

ตัวแปรตาม 1 ตัวคือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ตัวแปรการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) 
จำนวน 5 ตัวแปรได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้ (Learning) 2) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 3) ด้าน
ก ารจั ด ก าร  (Management) 4) ด้ าน อ งค์ ก รชุ ม ชน  (Community Organizations) 5) ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural Resources & Culture) 

1.3.5  ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ใช้การดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 
2563 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
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1.4  กรอบแนวคิดขั้นตอนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 
- Based Tourism) เป็น การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยว กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้
เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณ
ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและ
การสัมพันธ์กับภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให้เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
และพบว่า คุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะ

วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรคฯ์ 
-  โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: 
SEM) ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) มี ตัวแปรอสิระ 4 ตัวแปร  
ตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัย
ทั้งหมด 25 ตัวแปร และตัวแปร
ตาม 1 ตัว 

รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ฯ 
-  รูปแบบนั้นมีระดับความ
เหมาะสม 
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นำมาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ออกจากฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจด้าน
บริการกำลังซื้อที่สูงกว่าของนักท่องเทีย่วจึงสามารถกำหนดสินคา้ และบริการได้ตามความต้องการ ทำ
ให้สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวมักถูกครอบงำจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามา
พร้อมกับนักท่องเที่ยว เป็นดาบสองคมและมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในการพัฒนา อย่างไรก็
ตามก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนควรจะต้องรู้ตัวเข้าใจและตระหนักต่อการ
ท่องเที่ยวนี้ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียมความพร้อมชุมชน ซึ่งผู้ดำเนินการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามควรมีกระบวนการทำงานด้านการ
เตรียมพร้อมของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามในการจัดการด้วย 

ด้านองค์กรชุมชน หมายถึง ต้องเริ่มที่คนในวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อน เพ่ือความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและ
คนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันได้ สร้างวัฒนธรรมการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทำงานของตน และมีการยกย่องเชิดชูผู้ที่สามารถทำได้ดี มีความสามารถ และ
การให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเสนอความเห็นร่วมในการกำหนด แนวทางกลยุทธ์ขององค์กร และ
นำเสนออุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีผู้บริหารต้องการ 

ด้านการจัดการ หมายถึง วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมีผู้นำที่
เป็นที่ ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจชุมชนทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการพูดคุยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมวิสาหกิจ
ชุมชน รู้ว่าพ้ืนที่ของตนจะมีรูปแบบจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรม
อะไรบ้าง และจะมีการกระจาย จัดสรรรายได้อย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่งสำคัญท่ีสุดของ
วิสาหกิจชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมายรวมถึงร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพ่ือส่วนรวม 

ด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการแสดงทัศนะผ่านการสื่อสาร การ
พูดคุย การสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการระดม
ความคิดจากประสบการณ์ของนักวิชาการท้องถิ่น การร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงครามทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจ
กำหนดทิศทางการชุมชน และร่วมปฏิบัติตามแผนของของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม และรับประโยชน์ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากมีองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมที่
สามารถเอ้ืออำนวยให้ทุกคนคิดและแสดงออกโดยอิสระ ก็จะเกิดการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ทั้งยัง
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่ และก่อให้เกิดพลังที่จะนำวิสาหกิจชุมชนไปสู่ความสำเร็จหรือบรรลุ
เป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกัน 



11 

ด้านการเรียนรู้ หมายถึง วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมีเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่น และผู้มาเยือน หรือนักท่องเที่ยว ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ หรือ
กิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า โดยการบูรณาการศักยภาพการ
บริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้าเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของการบริการ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 7 มิติ คือ ผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ การปฏิบัติงานของบุคลากร การเรียนรู้ส่วนบุคคล ค่าตอบแทนของบุคลากร การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนำเสนอสินค้าและการบริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ส่วนนวัตกรรม
กระบวนการ เกิดการปฏิบัติการใหม่ ๆ การปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนา
แนวทางในการส่งมอบการบริการใหม่ 

กระบวนการ หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนำเสนอกระบวนการให้บริการใหม่ หรือการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น กระบวนการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการให้เกิดข้ึนในองค์กรเพื่อ ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกคา้ 

การปฏิบัติงานของบุคลากร หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงครามในการจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน การ
สร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง ความปลอดภัย แรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่องาน อันเป็นสิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน  

การเรียนรู้ส่วนบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการแสดงออกถึง ความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับของบุคลากร ในการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อการปรับปรุงกระบวนการบริการ 

ค่าตอบแทนของบุคลากร หมายถึง ระดับปฏิบัติงานของของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงครามในการจัดการเกี่ยวกับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สิ่งของ รางวัลให้แ ก่
บุคลากรในองค์กร ตามภาระหน้าที่ และผลการปฏิบัติงาน 

การจัดวางกลยุทธ์ หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการวางแผนพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
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สนับสนุนกลยุทธ์การบริการขององค์กร ทั้งในการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการบริการ และการส่ง
มอบการบริการ 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในการก่อให้เกิดการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง การรับรู้ถึง
ความสำคัญของเทคโนโลยี และการยอมรับของคนในของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามที่จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการบริการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และความพึง
พอใจของลูกค้า ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 3 มิติ คือ โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด
วางกลยุทธ์ และการเรียนรู้ส่วน 

ทุนทางสังคม หมายถึง ทุนเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะเป็นสิ่งที่ยิ่งใช้จะยิ่งเพ่ิมมากข้ึน ส่งผล
ให้วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอยู่เย็นเป็นสุข เพราะสมาชิกต่างมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างทุนทางปัญญา 
ทุนทางสังคม ได้แก่ ธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักและใช้อย่างเอ้ืออาทร ความเชื่อ ความคิด ความอ่าน การ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทั้งที่เป็นวัตถุและนามธรรม ที่เอ้ือให้มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์
กับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรต่อกัน ภูมิปัญญาและคุณค่าเดิมของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นมรดกตกทอดที่สืบต่อมาของรุ่นต่อไป ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 7 มิติ 
คือด้านเครือข่าย ด้านความไว้วางใจ ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ  ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
เศรษฐกจิ ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น    

ด้านเครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์หรือโครงสร้างทางวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถเรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมันได้ เริ่มจากกิจกรรมร่วมกัน
ในวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากหลายทางลักษณะของผู้คนใน
เครือข่ายความสัมพันธ์ จนมีความร่วมมือและความเชื่อถือได้ของข้าราชการ การร่วมมือกัน การ
ทำงานเป็นทีม ทำให้คุณภาพของกิจกรรมร่วมกันที่มากกว่าอาจมิได้หมายถึงการมีทุนทางสังคมที่
มากกว่าก็ได้ โดยเฉพาะการทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ต้องการเท่านั้น 

ด้านความไว้วางใจ หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ หรือโครงสร้างทางวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เกิดจากการที่สมาชิกมารวมตัวกันจนเกิด แบบแผนการ
เชื่อถือไว้วางใจกัน และสมาชิกในเครือข่ายสามารถแสวงหา ผลประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจ
ดังกล่าว 

ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันหรือมี กิจกรรมร่วมมือกัน 
ฉะนั้นหากมุ่งหมายที่จะให้สถาบันที่เป็นทางการเป็นทุนสังคมสำหรับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ก็จำเป็นต้องยอมรับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่
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หลากหลายในการออกแบบสถาบัน การให้ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในทุกระดับเท่าที่จะเป็นไป
ได้ รวมทั้งต้องให้น้ำหนักหรืออำนาจพอสมควรกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  

ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การนำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชนภูมิปัญญา ปราชญ์
ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการนาไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และ
ความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกัน
มา เป็นสายใยของความผูกพัน เป็นสิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่ามีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่
คุมให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของวิสาหกิจชุมชน
ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง ทุนที่อยู่ในรูปของตัวเงินเกิดจากรวมวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงครามสามารถแปลงเป็นตัวเงินได้ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โลหะ
มีค่า ฯลฯ ซึ่งความหมายของทุนทางเศรษฐกิจ  

ทุนทางสัญลักษณ์  หมายถึง การรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นองค์กรที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่น และมีจิตสำนึกร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพ่ือ
พัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทางสังคม เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ความเป็นกลุ่มก้อนทำให้มีศักยภาพและพลังที่จะช่วยเหลือกันเองหรือ
ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อชุมชน  

ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนที่แสดงออกทางปัจจัยสี่ 
อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเครื่องใช้ของใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นความพอดี ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้สามารถนำมาในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงครามได้  

ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถที่องค์การดำเนินธุรกิจของของวิสาหกิจ
ชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามได้ดีกว่าองค์การอ่ืน ทำกำไรได้สูงกว่ามาตรฐานของ
ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การ
มากกว่าคู่แข่งขัน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารต้นทุน 2) นวัตกรรม 3) การตลาด 
4) คุณภาพ  

การบริหารต้นทุน หมายถึง วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต มีการลด
ค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานในองค์การ มีการนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต 
และการลดต้นทุนทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต 



14 

นวัตกรรม หมายถึง วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมีการผลิตและ
การทำตลาดของสินค้าใหม่ มีการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ปริมาณของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาด 
และ สินค้าท่ีออกสู่ตลาดมีเทคโนโลยีต่างจากของเดิม 

การตลาด หมายถึง วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมีตราสินค้า/มี
เอกลักษณ์ของบริษัท มีช่องทางในการกระจายสินค้าที่แน่นอน และมีความหลากหลายของตัวสินค้า 

คุณภาพ หมายถึง วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมีการเข้มงวดใน
การควบคุมคุณภาพสินค้า มีการทำเลียนแบบของกระบวนการผลิตที่ดีในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ หรือ
อุตสาหกรรมใกล้เคียง มีการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า และมีการตอบสนองต่อ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลประโยชน์
และต้นทุนของการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หรือ
กิจกรรม ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้มีทั้งประโยชน์ทางการเงิน (ประโยชน์ทางตรง) ประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ทางสังคม (ประโยชน์ทางอ้อม) ที่สามารถตีมูลค่าและวัดออกมาในรูป
ของตัวเงินเพ่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนของการดำเนินโครงการได้ ซึ่งจะนำไปสู่การประเมินความคุ้มค่า
ในการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม หมายถึง มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ และมูลค่าจากการไม่ได้
ใช้ประโยชน์ ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และสมาชิกนอก
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า หมายถึง วิธีการสมมติเหตุการณ์ โดยประเมินจากความ
เต็มใจจ่ายของประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชนที่ไม่ได้อาศัย
ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามแต่มีภูมิลำเนา ทำงาน หรือท่องเที่ยว ในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  ช่วยให้เกิดประโยชน์ 2 ส่วน ดังนี้ 

1.5.1  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
1.5.1.1  เป็นแนวทางสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ

นำการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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1.5.1.2  เป็นแนวทางสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
นำแนวการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ไปพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.5.1.3  บุคคลและหน่วยงานอ่ืน สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูล
ประกอบ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.5.2  ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ 

1.5.2.1  เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.5.2.2  เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับบริบทของวิสาหกิจชุมชน 

1.5.2.3 เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

2.1  แนวคิดที่สำคัญในการศึกษา 
2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน 
2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1  แนวคิดที่สำคัญในการศึกษา 
 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
แนวคิดและความหมายของนวัตกรรม 
แนวคิดนวัตกรรมถูกพัฒนามาจากทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter (1934 : 218) 

Chen, et al. (2006 : 331-339, 2009 : 282-300) ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดกว้าง ๆ ในเรื่องการสร้างและ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ขณะที่นวัตกรรมส่วนใหญ่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหลาย ๆ 
งานวิจัยจึงมักมุ่งประเด็นศึกษาไปที่การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริการ ขณะที่ 
Salter & Tether (2006 : 1-38) ให้ความเห็นว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการบริการของมนุษย์นั้น จะสร้าง
ระดับสัมพันธภาพ และการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ได้สูงกว่าเทคโนโลยี การบริการจึงถูกออกแบบจาก
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มุมมอง และประสบการณ์ของลูกค้าในการมีส่วนร่วม ซึ่งใช้ระยะเวลายาวนาน และมีหลายองค์ประกอบใน
การเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตัดสินใจและจบลงด้วยการซื้อสินค้าจริง Voss & Zomerdijk (2007 : 
1-40) นอกจากนี้ธรรมชาติในความไม่มีตัวตนของการบริการยังมีอิทธิพลสำคัญต่อความยากในการเข้าถึง
มากกว่าการผลิต แนวคิดนวัตกรรมจึงแตกต่างกับแนวคิดนวัตกรรมในเรื่องของการให้ความสำคัญต่อ
คุณค่าและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความพยายามจากนักวิชาการที่จะเรียกร้องให้มีทฤษฎี หรือ
แนวคิดเฉพาะของนวัตกรรมในการบริการที่ควรทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นพลวัต หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของการบริการ และความเป็นตัวตนที่แท้จริงของทฤษฎีที่ไม่ใช่แฝงอยู่ในทฤษฎี
นวัตกรรมสมัยดั้งเดิม Hertog (2000 : 491-528) รวมถึงความพยายามที่จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาทฤษฎีนวัตกรรม Barras (1986 : 161-173) Mansharamani (2005 : 1-69) ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่
ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการได้ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมไว้ดังนี้ 

Damanpour, F., & Schneider, M (2008 : 492-522) ให้ความหมายนวัตกรรมว่า 
นวัตกรรม หมายถึง การทำความเข้าใจผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกระบวนการ (change 
process) หรือกระบวนการของตัวเอง (process itself) ด้วยสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีตัวตน เกิดขึ้น
ในขณะที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการโดยบูรณาการความแตกต่างจากปัจจัย
ภายนอกให้เข้ากับลักษณะของปัจจัยภายในที่มีความแตกต่างตามลักษณะและระดับของคนในองค์กร 
รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการบริการใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
กระบวนการของการบริการให้ดีที่สุดเท่าที่องค์กรจะเปลี่ยนได้ Den Hertog, P., Broersma, L., & Van 
Ark, B. (2003 : 433) กล่าวว่า นวัตกรรมบริการเป็นข้อสรุปใหม่เกี่ยวกับเรื่องการบริการสำหรับธุรกิจใน
อันที่จะพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในเรื่องระบบการส่งมอบการบริการ ขณะที่ Veerasoontorn, 
R., Beise-Zee, R., & Sivayathorn, A (2011 : 140-158) และ Mattsson et al. (2005 : 357-381) 
แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผลของการบริการใหม่หรือ
สินค้าใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทุกระดับที่ต้องอยู่ภายใต้การแก้ไขและพัฒนา ส่วน 
Wang, H., Ohsawa, Y., & Nishihara, Y. (2012 : 4890-4897) กล่าวว่า นวัตกรรม คือ การยกระดับ
ประสิทธิภาพไปพร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิผลของระดับการบริการและการสร้างมูลค่าเพ่ิม และ Maffei et 
al. (2013 : 10-20) แสดงทัศนะว่า นวัตกรรม คือการทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ ในแนวทางใหม่ กระบวนการ
ใหม่ การบริการรูปแบบใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ๆ การบริการจะไม่มีการ
วิจัยและพัฒนา (research and development) การบริการมักจะสร้างนวัตกรรมจากความรู้ภายนอก 
รูปแบบนวัตกรรมมีลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ อาจกล่าวได้ว่านวัตกรรม 
หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือ
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ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า โดยการบูรณาการศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กร รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของการบริการ 

 
ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบนวัตกรรม 
การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนำไปสู่การวัดนวัตกรรมของการศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็น 4 

ขั้นตอนคือ ความสำคัญของการวัดนวัตกรรม การวัดนวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวของไทย องค์ประกอบ
ของนวัตกรรม ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบนวัตกรรม 

1)  ความสำคัญของการวัดนวัตกรรม 
การศึกษาในเบื้องต้นส่วนใหญ่มักจะทำการศึกษาเปรียบเทียบนวัตกรรมกับนวัตกรรม

การผลิตเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรม (Pires et al., 2008 : 1339-
1356) ทั้งรูปแบบและวิธีการวัดนวัตกรรมจึงมักประยุกต์มาจากการวัดนวัตกรรมในรูปแบบดั้งเดิม ตาม
ทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter (1934 : 218) แต่ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของการบริการที่ไม่สามารถ
มองเห็น สัมผัส หรือจับต้องได้ ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการที่ศึกษาในด้านการบริการว่า การ
นำวิธีการวัดของนวัตกรรมในรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตมาใช้ในอุตสาหกรรมการบริการนั้น จะ
ครอบคลุมถึงการวัดในด้านการบริการหรือไม่ (Kirton, J. J., & Cooper, A. F., 2009 :. 309-331; Djellal 
& Gallouj, 2010 : 5-15; Camison & Monfort-Mir, 2012 : 776-789) ด้วยเหตุผลที่ว่านวัตกรรมเป็น
การชี้ให้เห็นว่าธุรกิจบริการควรที่จะปรับปรุงกระบวนการบริการ และผลิตภัณฑ์บริการ โดยการใช้
ความคิดใหม่ ๆ และทักษะใหม่ ๆ เพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้าของงานบริการในการตอบสนองต่อความ 
พึงพอใจของลูกค้า ขณะที่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณลักษณะที่ทันสมัย และรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการตลาด แม้ว่าอุตสาหกรรมทั้งสองจะ
มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านคุณลักษณะของสินค้า และวัตถุประสงค์หลัก แต่สิ่งที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน คือ การพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในการนำไปสู่กิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ทั้ง
ในเรื่องของผลผลิต รายได้ และการจ้างงาน ประกอบกับการศึกษาของ Drejer (2004) cited in Droege, 
H., Hildebrand, D., & Heras Forcada, M. A. (2009 : 131-155) ที่พบว่าแนวคิดของ Schumpeter 
(1934 : 218) มีความลุ่มลึก และกว้างพอที่จะครอบคลุมถึงการศึกษานวัตกรรมทั้งในด้านการบริการและ
การผลิต ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการวัดนวัตกรรมการบริการจึงมักถูกประยุกต์มาจากการวัดที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตส่วนจะครอบคลุมไปถึงตรรกะของการบริการได้มากน้อยอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับบริบท
และความสนใจของผู้ศึกษา 
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2)  การวัดนวัตกรรมของธุรกิจท่องเที่ยวของไทย  
การวัดนวัตกรรมของการท่องเที่ยวนั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในธรรมชาติ หรือ

คุณลักษณะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (Cano, 2008 cited in Ordanini, A., & Parasuraman, A. ,2011 : 
3-23) ที่สำคัญดังนี้คือ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย 2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว 
และ 3) ความสำคัญของขนาดธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวคือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวของไทยมีบทบาท
สำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่วนธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวนั้นมีคุณลักษณะที่
พิเศษแตกต่างไปจากธุรกิจบริการประเภทอ่ืน ในเรื่องของการบริการที่ต้องตอบสนองต่อลูกค้า หรือ
ผู้รับบริการที่มีความต้องการหลากหลายเฉพาะกลุ่ม เฉพาะราย (customization) ขณะที่ขนาดของธุรกิจ
มักมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

(1) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย 
ผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีส่วนผลักดันให้เกิดการ

สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทยเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสำคัญสูงสุดต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
42.4 และขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. 2561 
(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561 : 1-10) ผู้ประกอบการในธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีมากมายในการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก เป็นต้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ 

ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันรอบด้านของธุรกิจท่องเที่ยว นวัตกรรม
เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และในระดับ
หน่วยธุรกิจ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2552) ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร 
แม้ว่าผู้ประกอบการในระดับบริษัท หรือวิสาหกิจชุมชนมักจะประสบกับปัญหาที่ด้องเผชิญกับปัจจัยที่
ขัดขวางต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างมากมาย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ในหลาย ๆ 
ประเทศรวมถึงประเทศไทย อันได้แก่ ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมไม่เพียงพอ การมีทักษะส่วนบุคคล
น้อย การขาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดแคลนข้อมูลทางด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายทางด้าน
นวัตกรรมที่ยากจะควบคุม อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองค์กร การขาดซึ่งแหล่งเงินทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก และการขาดโอกาสสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (OECD, 2008 : 123-131) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก็มิได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการหมดหนทางในการพัฒนา
นวัตกรรมได้ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมภายใต้ข้อจำกัด ศักยภาพ และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ได้โดยการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ดำเนินการ หรือปฏิบัติอยู่แล้วให้เป็นสิ่งใหม่ ๆ หรือ
แนวทางปฏิบัติใหม่ที่จะเกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อองค์กรและลูกค้า เพ่ือสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจ 
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(2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว 
เป็นที่ยอมรับกันว่าการบริการ คือ ผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของการ

ท่องเที่ยว คือ การรวมกันของหลายองค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นอาจมาจาก สินค้าที่มีตัวตน 
หรือไม่มีตัวตน สำหรับผู้ผลิตสินค้าที่มีตัวตน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ทำหน้าที่ผลิต
สินค้าที่มีรูปลักษณ์ที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องมองเห็นและสัมผัสได้ ส่วนสินค้าที่ไม่มีตัวตนที่อาจถูกผลิต
ขึ้นจากธุรกิจนำเที่ยว หรือตัวแทนนำเที่ยวซึ่งมาจากการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือการส่งมอบการ
บริการโดยมีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมองค์กร และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้บริการรวมถึงลักษณะ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น ความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว ภาษาในการสื่อสาร ที่
จะสร้างประสบการณ์และความประทับใจ ในด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า (Weiermair, 2006 : 
53-69) และในบางบริบทพบว่า การบริการมักถูกรวมเข้ากับสินค้าที่มีตัวตนของการท่องเที่ยว ดังนั้นการ
บริการและสินค้าจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้ (Gallouj & Savona, 2009) การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการบริการจึงหมายรวมถึงการพัฒนาสินค้าของการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กัน 

(3) ความสำคัญของขนาดธุรกิจท่องเที่ยว 
ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดย่อมที่กระจายไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โครงสร้างของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงขึ้นอยู่กับธุรกิจประเภทวิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก (Cano, 2008 cited in Ordanini, A., & 
Parasuraman, A., 2011 : 3-23) ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่สูง ในขณะที่ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนมีฐานะเป็นเพียงผู้นำเสนอสินค้าท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือเสนอการบริการในหลายประเภทไปยัง
นักท่องเที่ยวซึ่งความแตกต่างของชนิด และขนาดของธุรกิจย่อมส่งผลต่อแนวทางการจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรที่แตกต่างกัน ดังนั้นเกณฑ์ในการใช้แบ่งโครงสร้างองค์กรจึงต่างกัน (Sundbo, 1997 : 432-455) 

3)  นวัตกรรม และการท่องเที่ยว 
นวัตกรรม (innovation) เป็นแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่ ได้รับความสนใจ และมีการ

กล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี้ โดยเริ่มขึ้นเมื่อปลายทศวรรษที่ 1970 และต้นทศวรรษที่ 1980 หรือประมาณ 30 
กว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางธุรกิจที่นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (TCE Cheng, TM Choi , 2010; Weng et al. 2012 : 98-112) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
การศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนวัตกรรมถูกตั้งข้อสังเกตว่า ยังมีหลักฐานและข้อมูลในเชิงประจักษ์น้อย (O'Cass, 
et al., 2012 : 28-36) แม้ว่าจะมีการศึกษายืนยันจากประเทศที่พัฒนาแล้วว่าการบริการสามารถสร้าง
นวัตกรรมได้มากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ก็ตาม (Evangelista & Savono, 2003 : 449-474) 

แนวทางการศึกษานวัตกรรมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทำการศึกษาที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter (1934 : 218) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา
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และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาหลักของทฤษฎี กล่าวถึง ความสำคัญของนวัตกรรมที่องค์กร
ควรให้ความสำคัญใน 5 เรื่อง ด้วยกันคือ 1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) การสร้างหรือแนะนำ 
กระบวนการผลิตใหม่ 3) การสร้างตลาดใหม่ 4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่ และ 5) การปรับ
โครงสร้างหรือการพัฒนาองค์กรทฤษฎีนวัตกรรมของ Schumpeter จึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
หลายท่านในการนำมาประยุกต์เพ่ือใช้ในการศึกษาด้านนวัตกรรม (Kirton, J. J., & Cooper, A. F., 2009 : 
309-331; OECD, 2008 : 123-131) รวมถึงการศึกษานวัตกรรมในการท่องเที่ยว (Weiermair, 2006 : 53-
69; Hjalager, A. M, 2010 : 1-12; Hall & Williams, 2008; Hjalager, 2010 : 192-216; Camison & 
Monfort-Mir, 2012 : 776-789) และการบริการ อย่างไรก็จากหลักฐาน และข้อมูลเชิงประจักษ์จำนวนไม่
มากนักที่นำนวัตกรรมมาใช้ศึกษาในบริบทการท่องเที่ยว Li, Y., Liu, Y., Duan, Y., & Li, M. (2008 : 223-
246); Ye, B. H., Qiu, H. Z., & Yuen, P. P. (2011 : 1125-1127) แต่มีแนวโน้มของความสนใจนวัตกรรม
มาใช้ศึกษาในบริบทของการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทย 

4)  องค์ประกอบของนวัตกรรม 
มีการศึกษาเพ่ือวัดขีดความสามารถทางนวัตกรรมกันอย่างมากมายโดยขึ้นอยู่กับนิยาม

ความหมาย ซึ่งมีการให้ความหมายนวัตกรรมทั้งอย่างกว้างและแคบ ตามบริบทของการศึกษา เช่นเดียวกับ
นวัตกรรม ที่มีหลากหลายความหมายและวิธีการวัด (Wu, C. H., Parker, S. K., & De Jong, J. P., 2014 : 
1511-1534) สำหรับการวัดนวัตกรรมที่อยู่ในระดับองค์กรขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือขนาด วิสาหกิจ
ชุมชนมักมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่องค์ประกอบพ้ืนฐานซึ่งได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product 
innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
กระบวนการใหม่ การศึกษาองค์ประกอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ งสำหรับธุรกิจบริการอาจไม่เพียงพอ 
นวัตกรรมการ บริการจึงต้องเกิดจากการรวมตัวกันของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ 
อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของการบริการที่ส่งผลทำให้การนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการเกิดขึ้น
พร้อมกัน (Vermeulen, P. A. M., O’shaughnessy, K. C., & De Jong, J. P. J. (2003) แนวคิดดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนตามการทบทวนวรรณกรรมดังต่อไปนี้ 

เอกสารการวัดกิจกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (OECD, 2008 : 123-
131) โดยคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวถึง การกำหนดขอบเขตของวิธีการวัดนวัตกรรมในระดับของบริษัท 
(firm) หรือองค์กรมีลักษณะเป็นองค์กรขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก โดยได้นำทฤษฎีนวัตกรรมของ 
Schumpeter ที่กล่าวถึงนวัตกรรมใน 2 ประเภท คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (process innovation) และ
นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) มาประยุกต์และกล่าวว่า การวัดนวัตกรรมในระดับนี้ ควร
มีการวัดนวัตกรรมในระดับพื้นฐาน นั่นคือ การวัดว่าองค์กรนั้นมีการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ (new) หรือการ
พัฒนาปรับปรุง (improve) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการใหม่ ให้เกิดขึ้นในบริษัท 
(new to firm) หรือไม่ Hipp & Grupp (2005 : 517-535) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการวัดนวัตกรรมในภาค
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บริการ และได้แนะนำแนวคิดในการแยกประเภทการวัดนวัตกรรมของภาคบริการที่แตกต่างไปจากการวัด
ในภาคการผลิตออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ถูกครอบงำโดยผู้จัดจำหน่าย (supplier dominated) 2) 
ขนาดของบริษัท (scale intensity) 3) ความเข้มข้นของความรู้ (knowledge intensity) และ 4) การใช้
เครือข่ายเป็นพ้ืนฐาน (network basis) ทำการศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจค้า
ปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ธนาคาร/ธุรกิจประกัน ธุรกิจการสื่อสาร และธุรกิจการบริการอ่ืน ๆ พบว่า 
การแบ่งประเภทของการวัดดังกล่าว สนับสนุนต่อแนวคิดในการตอบสนองต่อความต้องการ การวัด
นวัตกรรมสำหรับภาคบริการได้ดี โดยเฉพาะองค์ประกอบในด้านนวัตกรรมกระบวนการ 

ขณะที่  (Cano,2008 cited in Ordanini, A., & Parasuraman, A., 2011 : 3-23) 
ทำการศึกษาเพ่ือแยกประเภทของการวัดนวัตกรรม โดยนำแนวคิดของ Hipp & Grupp (2005 : 517-535) 
ในข้างต้นมาประยุกต์เพ่ือให้เข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยแยกประเภทการวัดเป็น 4 ประเภท
เช่นเดียวกัน และสร้างความสัมพันธ์ของวิธีการวัดนวัตกรรมกับบริบทของการท่องเที่ยวโดยแยกตาม 
วิถีทางหรือวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ประเภทองค์กรที่แบ่งตามระดับของขนาดองค์กร แหล่งที่มาของ
ความรู้ที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมโครงสร้างองค์กร และระบุองค์ประกอบของนวัตกรรมที่เหมาะกับประเภท
ของการวัดในแต่ละชนิด ดังตารางที ่2.1 

 
ตารางที ่2.1  สรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบนวัตกรรม 
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1) ด้านผลิตภัณฑ์ - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 5 
2) ด้านกระบวนการ ✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ 5 
3) ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - - 5 
4) ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคลากร - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ 4 
5) ด้านค่าตอบแทนของบุคลากร ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ 4 
6) ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - ✓ ✓ 2 
7) ด้านการจัดวางกลยุทธ์ - - - - ✓ - ✓ ✓ 3 
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จากตารางที่  2.1 มีนักวิชาการจำนวน 7 ท่านสรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์
องค์ประกอบนวัตกรรม 7 ตัวแปร โดยคัดเลือกตัวแปรที่มีความสอดคล้องของวิชาการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 7 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่ละตัวดังนี้ 

 
มาตรวัดตัวแปรนวัตกรรม 
องค์ประกอบที่ 1 ผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการต่างประเทศ

ได้ความหมายสรุปได้ว่า การนำเสนอสินค้าและการบริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่ให้ดี
ขึ้น ส่วนนวัตกรรมกระบวนการหมายถึง การปฏิบัติการใหม่ ๆ การปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาแนวทางในการส่งมอบการบริการใหม่  (Uchupalanen ,2000; Damanpour & 
Gopalakrishnan, 2001; Oke ,2007; Chen & Tsou ,2007; Camison & Monfort- Mir, 2012 ) 

องค์ประกอบที่  2 กระบวนการ คณะผู้ วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการ
ต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ในการนำเสนอ
กระบวนการให้บริการใหม่ หรือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ และกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในองค์กรเพ่ือ ตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า (Sundbo, 1997; Chan et al., 1998; Alam, 2006; Chen & Tsou, 2007; 
Camison & Monfort- Mir, 2012 ) 

องค์ประกอบที่  3 การปฏิบัติงานของบุคลากร คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จาก
นักวิชาการต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรในการจัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงาน การสร้างความพึงพอใจ ความมั่นคง ความปลอดภัย แรงจูงใจ และ
ทัศนคติที่ดีต่องาน อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน (Sundbo, 1997; 
Chan et al., 1998; Uchupalanen, 2000; Damanpour & Gopalakrishnan, 2001; Oke, 2007 ) 

องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้ส่วนบุคคล คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการ
ต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรในการแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการยอมรับของบุคลากร ใน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร เพ่ือตอบสนองต่อการปรับปรุงกระบวนการบริการ 
(Uchupalanen, 2000; Damanpour & Gopalakrishnan, 2001; Chen & Tsou, 2007; Camison & 
Monfort- Mir, 2012 ) 

องค์ประกอบที่  5 ค่าตอบแทนของบุคลากร คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จาก
นักวิชาการต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ระดับปฏิบัติงานขององค์กรในการจัดการเกี่ยวกับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สิ่งของ รางวัลให้แก่บุคลากรในองค์กร ตามภาระหน้าที่  และผลการ
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ปฏิบัติงาน (Sundbo, 1997; Chan et al., 1998; Chen & Tsou, 2007; Camison & Monfort- Mir, 
2012 ) 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดวางกลยุทธ์ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการ
ต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ในการวางแผนพัฒนา 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์การบริการขององค์กร ทั้งในการปฏิบัติงาน การลด
ขั้นตอนการบริการ และการส่งมอบการบริการ (Alam ,2006; Chen & Tsou ,2007; Camison & 
Monfort- Mir, 2012 ) 

องค์ประกอบที่ 7 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จาก
นักวิชาการต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า แนวทางหรือวิธีการในการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรในการก่อให้ เกิดการตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลง การรับรู้ถึงความสำคัญของ
เทคโนโลยี และการยอมรับของคนในองค์กรที่จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการบริการ เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กร ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร และความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 3 มิติ คือ โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ และการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Chen & Tsou, 2007; Camison & Monfort- 
Mir, 2012) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของนวัตกรรม ในการศึกษาความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยได้ 7 ตัวแปรได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของบุคลากร 6) การจัดวางกลยุทธ์และ 7) การ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแสดงในภาพที ่2.1  
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ภาพที ่2.1  องค์ประกอบของนวัตกรรม 

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
แนวคิดและความหมายของทุนทางสังคม 
แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมมาแพร่หลายอย่างมากโดยมีผู้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง

เกิดขึ้นในปี 2540 สืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่ล่มสลาย รัฐบาลและนักวิชาการ 
รวมถึงผู้สนใจในปัญหาของประเทศได้มีการเสนอทางออกของสังคมเพ่ือให้สังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จึงได้เกิดโครงการการลงทุนทางสังคม (Social Investment Program หรือ SIP) เกิดขึ้น
ซึ่งประกอบด้วย 2 แนวทางได้แก่ แนวทางแรกคือ การจัดสรรให้กับโครงการที่มีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐตามแผนงานโครงการที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างรวดเร็ว ส่วนแนวทางที่สอง กระทรวงการคลังมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้บริหารจัดการ
กองทุน 2 กองทุน คือ กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund หรือ SIF) หรือ
กองทุนชุมชน และกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (Regional Urban Development Fund หรือ 
RUDF) หรือกองทุนสาหรับกองทุนชุมชนนั้นจัดตั้งขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในชนบท
และในเมือง โดยมุ่งหวังเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมให้พ้นวิบากกรรมทางเศรษฐกิจนำไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองในระยะยาวในที่สุด มีการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่กิจกรรมต่าง ๆ หรือโครงการที่เสนอ
โดยองค์กรท้องถิ่น อันได้แก่ องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันในชุมชน คณะกรรมการ

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Acceptance) 

ด้านกระบวนการ (Process) 

ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (Personnel operations) 

ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคลากร (Human Resource Learning) 

ด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (Remuneration of personnel) 

ด้านการจัดวางกลยุทธ์ (Strategic alignment) 
 

 

นวัตกรรม 
(Innovation) 
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หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล สุขาภิบาล และเทศบาล เป็นต้น ซึ่งกองทุน SIF นี้ทำให้สังคมไทย
ได้หันกลับมาสนใจคุณค่าที่เรามีอยู่อันเป็นทุนเดิมที่แทบไม่ต้องลงทุนเพ่ิม หรือถ้าลงทุนเพ่ิมก็ไม่มาก
นักแต่อย่างใด ซึ่งทุนเดิมที่สำคัญเช่น ความมีน้ำใจ ความเอ้ืออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความ
เป็นชุมชน เป็นต้น มีบางสิ่งได้มีการสืบทอดและสั่งสมกันมาแต่โบราณ  เช่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา รวมถึงศักยภาพภายในชุมชน เช่น ผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด แต่ได้มีการละเลยและมองข้ามไปทั้งที่เป็นมรดกของ
สังคมไทยมาโดยตลอด 

อาจกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมเพ่ิงจะเริ่มได้รับความสำคัญในสังคมไทยมีระยะเวลา
ประมาณ 10 ปี แต่ในต่างประเทศมีการกล่าวถึงมานานพอควร โดยที่ทุนทางสังคมได้รับความสำคัญก็
มีเหตุผลเนื่องมาจากการให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจมากจนเกินไป และเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำอย่าง
รุนแรงและล่มสลาย ก็ได้มีการหันกลับมาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย  เช่น วัฒนธรรม 
ประเพณี ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ืออาทรต่อกัน ความมีน้ำใจ ผู้นำ วัด 
เนื่องจากปรากฏว่าการพ่ึงพาและให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปก็จะพบปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ภายใต้สังคมโลกอันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดเรื่องทุนทางสังคมก็ถูกนำมาเรียกร้องให้กลับมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะ
เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้สังคมไทยผูกพันและยึดเหนี่ยวกันมาช้านาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2554)  

นักวิชาการและผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายของ “ทุนทางสังคม” ไว้ในหลายมิติทั้ง
ในมิติที่เป็นเรื่องของระบบคิดและในมิติของค่านิยม วัฒนธรรมของประชาชน ความไว้วางใจกันความ
สำนึกร่วมกันในความเป็นเจ้าของความเป็นชุมชนเดียวกัน มีจารีตและมีค่านิยมต่างตอบแทนซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้นักวิชาการบางท่านเสนอแนวคิดว่า ทุนของชุมชนเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่ง
ประกอบด้วยทุนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานวัฒนธรรม ความเอ้ืออาทร ความสามัคคีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการรวมพลังความคิดและมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันซึ่งทุนทางสังคมถือเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นไมตรีจิต
มิตรภาพ ความเห็นอกเห็นใจ และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน
บ้าน และบุคคลทั่วไป แล้วขยายวงออกไปเรื่อย ๆ อย่างกว้างขวางก็จะนำไปสู่การสะสมทุนทางสังคม
ในชุมชนนั้น ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2554) และ (ชลดา บุญอยู่ , 2556 : 8-9) ได้
รวบรวมความหมายของทุนทางสังคมมาพอสังเขป ดังนี้  

Putnum (1993) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นลักษณะเด่นขององค์กรทางสังคม เช่น 
ความไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐาน  (Norms) และเครือข่าย  (Networks) ซึ่งสามารถปรับปรุง
ประสิทธิภาพของสังคม โดยการส่งเสริม เกื้อหนุนการร่วมมือในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน อีกทั้งยัง
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ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเกิดของทุนทางสังคมนั้น เริ่มจากประชาชนในสังคมมีระบบคิดและค่านิยมที่ดี
ร่วมกัน ดังนั้นทุนทางสังคมในรูปเครือข่ายส่งผลให้เพ่ิมศักยภาพในการทำงานและช่วยลดต้นทุนใน
การทำงานได้มากกว่าการทำงานแบบปัจเจกชน เกิดจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการพ่ึงพาอาศัยกันหรือ
ต่างตอบแทนทาให้องค์กรชุมชนแข็งแรงและมีพลังมากขึ้น เกิดความไว้วางใจระหว่างกันของคนใน
เครือข่ายทำให้การติดต่อและระบบข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีการนำความสำเร็จ
ร่วมกันในอดีตมาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างความร่วมมือในอนาคต Coleman (1999, อ้างถึงใน นุทิศ  
เอ่ียมใส, 2555 : 8) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นชุดของความสัมพันธ์ (set of relationships) ระหว่าง
คนเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลมาจากความตั้งใจบนพ้ืนฐานของความหวังในสิ่งที่ต้ องใช้ร่วมกัน 
(common) เป็นชุดของการมีค่านิยมร่วมกัน (set of shared values) และการมีสำนึกของความ
ไว้วางใจ (sense of trust) ระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างคนสอง
คน หรือมากกว่าที่ได้แสดงออกมาและส่งผลดีต่อกิจกรรมที่ได้กระทำในมิติดังกล่าว ทำให้เห็นได้ว่าทุน
ทางสังคมนั้น เป็นโครงสร้างทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันกับบุคคลในองค์กร และทางตรงกันข้าม
ในที่ที่มีทุนทางสังคมอ่อนแอ ก็จะมีปรากฏการณ์ของความขัดแย้งกันในค่านิยมและการขาดซึ่งความ
ไว้วางใจระหว่างกัน (สถาบันพระปกเกล้า, 2554 : 7) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล หรือปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายของการ
รวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ ภายในประชาคม บรรทัดฐาน และความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีส่วนร่วม
สามารถกระทำการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยความร่วมมือจะ
สำเร็จก็ต่อเมื่อได้มีการเชื่อมต่อถึงกัน และไว้วางใจซึ่งกันแหละกัน ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็นสินค้า
สาธารณะ เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากกิจกรรมทางสังคม ทุนทางสังคม เป็นสิ่งดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในแต่
ละชุมชน ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อ ความไว้วางใจ ค่านิยมที่ดีร่วมกันของชุมชน 
รวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนนั้น ๆ ที่มีอยู่ ทุนทางสังคมยังเป็นวิธีการในการ
จัดการชุมชน โดยที่ชุมชนร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน เป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนนั้น
มีการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

ทุนทางสังคมนาสู่ความเป็นกลุ่มก้อนให้แก่ชุมชนซึ่งความเป็นกลุ่มก้อนของสังคม เช่น 
การมีวัฒนธรรม การมีความซื่อสัตย์สุจริต การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การมีประสิทธิภาพใน
การทำงาน ทุนทางสังคมมิใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหากแต่เป็นคุณค่าเดิมที่สังคมไทยมีอยู่ 
สังคมไทยมีคุณค่าที่เป็นทุนทางสังคมของตนเองมานานแล้วและมีอยู่อย่างมากมาย เช่น ระบบคุณค่า 
อุดมการณ์ ความเชื่อที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของความเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ หรือกำหนดตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ อันมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ผู้วิจัยสรุปทุนทางสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสรรค์สร้างและสั่งสมมาเพ่ือ
การดำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม การแพทย์พื้นบ้าน การอยู่อาศัย ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่หยุด
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นิ่ง (Living Knowledge) เป็นองค์ความรู้ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ทีล่ะเอียดลึกซ้ึงและแนบแน่น
กับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออกและระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีลักษณะของระบบครอบครัว
เครือญาติมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวระนาบเอ้ือให้เกิดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเติบโตเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม มีความเชื่อว่า ทุนทางสังคมสามารถ
ก่อให้เกิดพลัง เพ่ือใช้ขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้ 

 
ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบทุนทางสังคม 
แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิค อย่าง 

Adam Smith ก่อนที่จะถูกหยิบนำไปใช้ในงานศึกษาชิ้นสำคัญของ Glan Loury ซึ่งเป็นงาน ศึกษาชิ้น 
แรก ๆ ที่นำเอาบริบททางสังคมมาใช้ในการศึกษาด้านนโยบาย (Policy Research) โดย ภายหลังจากงาน
ศึกษาของ Loury แนวคิดทุนทางสังคมก็ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในแวดวงของ สังคมศาสตร์การพัฒนา 
และได้แพร่กระจายเข้าสู่ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้ งรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ซึ่งมีนักคิดคนสำคัญ
ประกอบด้วย James Coleman Robert Putnum และ Pierre Bourdieu โดยแต่ละท่านมีมุมมองต่อ
ประเด็นเรื่องทุนทางสังคมดังต่อไปนี้ 

สำหรับ James Coleman (1988) มองว่าทุนทางสังคม เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคม จนเกิดเป็นชุดของความสัมพันธ์ (Set of relationship) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว
อยู่บนฐานของความไว้วางใจ (Sense of trust) และการมีค่านิยมร่วมกัน (Set of shared value) ทั้งนี้ใน
งานเขียนของ Coleman ได้พยายามชี้ให้เห็นว่าทุนทางสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเด็กที่เกิด
ในครอบครัวที่พ่อและแม่มีทุนทางสังคมในชุมชนมาก หรือที่ Coleman เรียกว่า “ความสัมพันธ์แบบรู้จัก
กันหมด” จะทำให้พ่อแม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่าง ๆ ของสังคม สามารถแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน เช่น การพูดคุยปรึกษา การขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยดูแลบุตร หรือส่งเสริม
การศึกษาให้กับบุตรของตนได้ 

Robert Putnam (1993) ได้ พัฒนาแนวคิดทุนทางสังคมมาจาก De Tocqueville นัก
สังคมศาสตร์ชาวฝรั่งเศส โดย Putnam ให้นิยาม “ทุนทางสังคม” ว่าหมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคม หรือโครงสร้างทางสังคมที่เกิดจากการที่สมาชิกมารวมตัวกันจนเกิดแบบแผนการเชื่อถือไว้วางใจกัน 
หรือ Norm of trust และสมาชิกในเครือข่ายสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจดังกล่าว
ได้ โดยแนวคิดเรื่องทุนทางสังคม ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ ในฐานะที่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม และสามารถเติมเต็ม ช่องว่างของ “ทุนทางทรัพย์สิน” และ “ทุนมนุษย์” 
ที่มีอยู่แต่เดิม ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Putnam ได้แบ่งทุนทางสังคมเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ เครือข่าย (Network) ความไว้วางใจ (Trust) และบรรทัดฐานในการปฏิบัติ (Norm) ทั้งนี้ Putnam 
ได้อธิบายว่า ทุนทางสังคมสามารถสั่งสม หรือบ่มเพาะขึ้นมาได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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(1)  ครอบครัว (Families) ถือเป็นพ้ืนที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะใน
การสั่งสมทุนทางสังคมให้แก่เด็ก โดยครอบครัวจะเป็นผู้มอบประสบการณ์ และทำหน้าที่ในการสั่งสอนให้
เด็กในเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ การร่วมมือ การช่วยเหลือผู้อ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐาน
สำคัญในการสั่งสมทุนทางสังคมให้กับเด็กเมื่อเด็กก้าวสู่สังคม 

(2)  ชุมชน (Communities) การปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน การมีไมตรีจิต หรือการทำงาน
ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ช่วยผลักให้คนในชุมชนสร้างบรรทัดฐานในการพ่ึงพาอาศัย และการ
ต่างตอบแทนกันคนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนสามารถผนวกรวมเข้าด้วยกัน และสร้างเครือข่ายโยงใยระหว่าง
กลุ่มย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

(3)  องค์กรธุรกิจ (Firm) เป็นพ้ืนที่สำหรับการสร้างเครือข่ายความไว้วางใจ โดยมี
เป้าหมายสำคัญเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร และนำมาสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ การ
ลดต้นทุนในการผลิต 

(4)  ประชาสังคม (Civil society) ถือเป็นหน่วยสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยปฏิบัติการผ่านรูปแบบ หรือช่องทางต่าง ๆ เช่น การเลือกตั้ง การทำประชามติ ฉันทามติ ซึ่งช่องทาง
เหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงออก หรือแบ่งปันความคิดเพ่ือหาทางออก หรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้ง หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมในห้วงเวลาที่สังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

(5)  ภาคสาธารณะ (Public sector) เป็นสวัสดิการ และศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้กับชีวิตผู้คนในสังคม เพ่ือให้คนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยสวัสดิการต่าง ๆ จะทำหน้าที่ใน
การช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งในเรื่องสาธารณสุข การศึกษา การ
สร้างอาชีพ ฯลฯ เพ่ือให้คนกลุ่มดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
สวัสดิการมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้คนกลุ่มต่าง ๆ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งความเท่าเทียม
กันมีผลต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคมด้วยกันเอง และคนในสังคมกับรัฐ 

(6) เชื้อชาติ หรือกลุ่มชาติพันธ์ (Ethnicity) เป็นแหล่งสั่งสมทุนทางสังคมผ่านความรู้สึก
ร่วมกันของคนที่มีเชื้อชาติ หรือวัฒนธรรมแบบเดียวกัน เช่น การเป็นคนไทยเหมือนกัน การเป็นชาวอีสาน
เหมือนกัน เป็นต้น หรือในทางตรงกันเชื้อชาติ หรือกลุ่มชาติพันธุ์อาจกีดขวางการสร้างทุนทางสังคมได้
เช่นกัน เช่น กรณีที่มีการเหยียด หรือกีดกันกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ การเลือกที่รัก
มักที่ชัง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถผสานรวมกันได้ 

(7)  เพศ (Gender) เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ในการสั่งสมทุนทางสังคม เนื่องจากความคล้ายคลึง
กันในเรื่องเพศสภาพ ทำให้กลุ่มคนที่มีเพศเดียวกันสามารถรวมกลุ่ม หรือผลักคนต่างเพศออกนอกกลุ่มได้ 
ในสังคมไทยมีการรวมกลุ่มตามลักษณะทางเพศ เช่น กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มสตรีที่ประกอบอาชีพเฉพาะ
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อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งการเกิดขึ้นของกลุ่มในลักษณะดังกล่าว ช่วยทำให้คนในกลุ่มสามารถพัฒนาทุนทาง
สังคมได้โดยง่าย 

นอกจากนี้ Putnam (2000) ยังได้เขียนงานศึกษาชิ้นสำคัญที่มีชื่อว่า “Bowling Alone” 
ซึ่งเป็นงานศึกษาที่สะท้อนภาพสังคมอเมริกันที่มีความถดถอยในเรื่องทุนทางสังคม และการแตกกระเจิง
ของเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือน หรือญาติพ่ีน้อง ซึ่งมีเหตุผลมาจากหลายปัจจัย เช่น ความ
ยุ่งยาก และเวลาในการใช้ชีวิตประจำวัน การกลายเป็นเมือง การอพยพย้ายถิ่น หรือแม้แต่การเข้ามาของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนความโดดเดี่ยวของชาวอเมริกัน เห็ นได้จากการที่ชาว
อเมริกันสมัยใหม่นิยมเล่นโบว์ลิ่งเพียงลำพังมากกว่าเล่นร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ญาติ พี่น้องเช่นในอดีต 
นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่สะท้อนภาพความโดดเดี่ยวของผู้คนอีกหลายประการที่เกิดขึ้นในสังคม
อเมริกัน อันเป็นผลพวงมาจากความเสื่อมถอยของระดับทุนทางสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาสู่ผลกระทบต่อวิถี
ชีวิต และเศรษฐกิจตามมา Putnam พยายามผลักดันให้มีการศึกษาทุนทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น แทนที่การกล่าวอ้างถึงทุนทางสังคมอย่างเป็นนามธรรม และเสนอให้ใช้วิธีการทางปริมาณในการวัด
ทุนทางสังคม เพ่ือให้ง่ายในการเปรียบเทียบ และสามารถนำไปใช้งานในเชิงนโยบาย ซึ่งในช่วงเวลาต่อมาก็
มีหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่พยายามพัฒนามาตรวัดสำหรับวัดทุนทางสังคมขึ้นมา
เป็นจำนวนมาก แม้แต่หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยก็มีความพยายามในการจัดทำมาตรวัดสำหรับวัด
ทุนทางสังคมขึ้นมาเช่นกัน นอกจาก Putnam จะมีบทบาทสำคัญในการยกสถานะแนวคิดทุนทางสังคมสู่
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว Putnam ยังมีส่วนสำคัญในการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ หรือสถานะของทุน
ทางสังคมในงานศึกษาเชิงนโยบาย โดยมองว่าทุนทางสังคมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนโยบายภาครัฐ 
แต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิด “นโยบายการพ่ึงตนเอง” เป็นการปรับบทบาทของชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับ
รัฐ และระบบตลาดได้ โดยในงานชิ้นนี้มีเป้าหมายในการศึกษาที่สอดรับกับแนวคิดของ Putnam เช่นกัน 
โดยผู้ศึกษาจะจัดวางตำแหน่งของทุนทางสังคมในฐานะที่เป็นตัวเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับ
ครัวเรือนเกษตรกรรม และเกื้อหนุนให้เกษตรกรสามารถอยู่ในระบบตลาดที่ไม่เป็นธรรม หรือภายใต้
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

นอกจาก Putnam ยังมีนักวิชาการอีกจำนวนมากที่พยายามเชื่อมโยงแนวคิดทุนทาง
สังคมมาใช้ในการศึกษา และอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม หนึ่งในนั้น คือ Pierre Bourdieu 
(1977) ผู้ซึ่งพยายามปิดช่องว่างทางความคิดของ Putnam ที่ยังไม่ได้อธิบายทุนทางสังคมให้กระจ่างชัด 
ในเรื่องของการเกิดขึ้นของความสมานฉันท์ทางสังคม หรือที่ Bourdieu เรียกว่า PreCondition รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับเรื่องอำนาจ โดยในทัศนะของ Bourdieu ทุนแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ประกอบด้วย 

(1)  ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) ซึ่งหมายถึงทุนที่อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือสิ่ง
ที่สามารถแปลงเป็นตัวเงินได้ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โลหะมีค่า ฯลฯ ซึ่งความหมายของ
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ทุนทางเศรษฐกิจในทัศนะของ Bourdieu มีความหมายเช่นเดียวกันกับ Karl Mark ซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในช่วง
ก่อนหน้า 

(2)  ทุนทางวัฒนธรรม (Culture capital) อาจเป็นทุนที่อยู่ในรูปของวัตถุ หรือสิ่งที่เป็น
รูปธรรม (Objectified state) เช่น ภาพวาด งานเขียน หนังสือ วัตถุโบราณ ฯลฯ ซึ่งการครอบครองวัตถุ
ดังกล่าว เป็นการครอบครองเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ครอบครองมีชุดความเชื่อ หรือรสนิยมทาง
ความคิดที่สร้างสรรค์ หรืออยู่ในรูปที่ไม่ใช่วัตถุที่เป็นรูปธรรม (Embodied State) เช่น ความชำนาญ 
กิริยาท่าทาง ลักษณะ หรือรูปแบบในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุนทางวัฒนธรรมอาจอยู่ในรูปสถาบัน 
(Institutionalization state) เช่น การรับประกันว่าบุคคลมีลักษณะพิเศษบางประการ ผ่านใบปริญญา ใบ
ประกาศ หรือสิ่งการันตีอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถแยกบุคคลดังกล่าวออกจากคนทั่วไปได้ 

(3)  ทุนทางสังคม (Social capital) เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์ ที่คนในเครือข่ายมี
ความไว้วางใจต่อกัน และมีสถานะต่างตอบแทนกัน โดย Bourdieu มองว่าทุนทางสังคมเป็นเหตุทำให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมได้ เช่น การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจ หรืออยู่ใน
เครือข่ายของกลุ่มผลประโยชน์ จะมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าบุคคล ที่อยู่นอกเครือข่าย 

(4)  ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) ได้แก่ สถานภาพ ชื่อเสียง หรือการได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน ซึ่งส่งผลทำให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ และเกิดเป็นผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามมา 
โดย Bourdieu ได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า “วาทกรรม” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการครอบงำความคิดของ
คนในสังคมโดยวาทกรรมจะเป็นตัวเกื้อหนุนให้ทุนทางสัญลักษณ์ธำรงอยู่ต่อไปได้ 

ในงานของ Bourdieu (1977) มองว่าทุนแต่ละประเภทสามารถสั่งสมและยักย้ายถ่ายโอน
ได้ หากบุคคลมีทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง สามารถนำมาซึ่งทุนประเภทอ่ืน ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่สั่ง
สมทุนทางสังคมจะสามารถแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำมาซึ่งทางเศรษฐกิจตามมา เป็นต้น 

ทั้งนี้ มีงานศึกษาของ ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ (2550) ที่ได้ทำการสังเคราะห์แนวคิด ของ 
James Coleman , Robert Putnum และ Pierre Bourdieu เพ่ือเปรียบเทียบจุดยืนของนักคิดทั้งสามที่
มีต่อทุนทางสังคม และประโยชน์ที่เกิดจากทุนดังกล่าว โดย Coleman นิยามทุนทางสังคมว่าหมายถึง 
บรรทัดฐาน ความไว้วางใจ เครือข่าย และการจัดระเบียบ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และทุนมนุษย์ 
ส่วน Putnum นิยามทุนทางสังคมว่าหมายถึง บรรทัดฐาน ความไว้วางใจ เครือข่าย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและประชาธิปไตย ในขณะที่ Bourdieu มองว่าทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
สังคม ซึ่งสามารถนำไปทำความเข้าใจเรื่องอำนาจในสังคมได้ (รายละเอียดตามตารางที ่2.2) 
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ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบที่มาของฐานคิด และจุดยืนที่มีต่อแนวคิดทุนทางสังคมของ James Coleman 
Robert Putnum bla: Pierre Bourdieu 

 

ประเด็น 
นักคิด 

James Coleman Robert Putnum Pierre Bourdieu 
ที่มาของฐานคิด Neo-classic 

economics 
De Tocqueville Marxist 

ความหมาย บรรทัดฐาน ความ 
ไว้วางใจ เครือข่าย และ
การจัดระเบียบ 

บรรทัดฐาน ความ 
ไว้วางใจเครือข่าย 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สมาชิกในสังคม 

ประโยชน์ของทุน
ทางสังคม 

ประยุกต์กับเรื่อง 
เศรษฐกิจ และการพัฒนา
ทุนมนุษย์ 

พัฒนาเศรษฐกิจ และ 
ประชาธิปไตย 

อธิบายเรื่องความ 
เชื่อมโยงของทุนต่าง ๆ 
และเรื่องอำนาจ 

 
ที่มา : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ (2550 : 68 – 101) 

 
สำหรับในประเทศไทย ได้รับอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมมาจากตะวันตก 

โดยวรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (2548) กล่าวว่า นัยยะของทุนทางสังคมในบริบทของสังคมไทยมัก ถูกนำเสนอใน
รูปของทรัพยากรชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในแนวราบ หรือความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง รวมถึงมิติทาง
วัฒนธรรมประเพณี โดยทุนทางสังคมที่เด่นชัดมักปรากฏในสังคมเครือญาติ หรือสังคมเกษตรกรรม ที่ผู้คน
มีความเอ้ืออาทรไว้วางใจ และคอยช่วยเหลือต่างตอบแทนกัน นอกจากนี้ยังมีงานของประเวศ  วะสี 
(2542) ที่ชี้ให้เห็นว่า ทุนทางสังคมมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า ชุมชนเข้มแข็ง หรือเป็นสังคมที่ผู้คนมี
การรวมกลุ่มกัน ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่านิยมหลักท่ียึดถือร่วมกัน โดยสิ่งที่วรวุฒิ และ
ประเวศ เห็นตรงกันคือ ทุนทางสังคมเป็นเงื่อนไขที่เอ้ือหล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของชุมชน เริ่มจาก
ครอบครัวขยายไปสู่กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน โดยทุน ทางสังคมจะทำหน้าที่จัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึงแก้แบบแผนการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตัวเองได้ 

ในงานของพรชัย  ตระกูลวรานนท์ (2552) ได้แบ่งองค์ประกอบของทุนทางสังคมไว้ 7 
องค์ประกอบ ได้แก ่

(1)  ศาสนา คุณค่า ความเชื่อ และอุดมการณ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้ผู้คนในชุมชนมี
ความห่วงใย และเอ้ืออาทรต่อกัน จนเกิดเป็นความเป็นปึกแผ่นทางสังคม 
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(2)  การมีจิตสำนึกต่อท้องถิ่น หรือความปรารถนาที่อยากเห็นชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบนำมาสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันจัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนด้วย
ความตั้งใจ และเสียสละ 

(3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ที่สั่งสมมาในชุมชน หรือท้องถิ่น เช่น ความรู้ในด้าน
การเพาะปลูกทางการเกษตร ความรู้ด้านยาและการแพทย์ ฯลฯ ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้สามารถนำมาใช้ใน
การพัฒนาชุมชนได้ 

(4)  ทรัพยากรบุคคล หรือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นศูนย์รวมทางความคิดของผู้คนในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำ
ทางศาสนา ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้คนในชุมชน หรือสามารถเผยแพร่ข่าวสาร 
หรือความรู้ต่าง ๆ ให้ชุมชนได้ 

(5)  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น น้ำ ป่า ดิน ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการยังชีพ หรือเพ่ือใช้เป็นต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาชีพ โดยทรัพยากร
ดังกล่าวจะต้องมีกระบวนการจัดการอย่างเหมาะสม 

(6)  วิถีทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน อาจอยู่ในรูปประเพณี รูปแบบการใช้ชีวิตที่มี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน 

(7)  กลุ่มองค์กร และเครือข่าย หมายรวมถึง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา กลุ่มนักวิชาการ นักวิจัยที่ทำงานในพ้ืนที่ เป็นต้น 

ทั้งนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้มีการหยิบเอาแนวคิดเรื่องทุนทางสังคม
มาใช้ในงานเชิงนโยบายอย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. 2540 โดยธนพล  สราญจิตร (2558) ได้อธิบายว่า ช่วงหลัง
การเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ทำให้รัฐบาลหันกลับมาให้ความสำคัญกับทุนในลักษณะอ่ืน 
นอกเหนือจากทุนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพ่ือสังคม (SF) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมกลับมาให้ความสำคัญกับคุณค่าที่เคยมีอยู่ ซ่ึงอาจถูกมองข้ามหรือไม่เห็น
ความสำคัญ เช่น ความเอ้ืออาทรต่อกัน ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความเป็นชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึง
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่มีอยู่ในชุมชนด้วย อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายท่านได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าทุนทางสังคมนั้น แม้ว่าด้านหนึ่งจะมีคุณูปการ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็มีผลในด้าน
ลบด้วยเช่นกัน ในงานของพรชัย  ตระกูลวรานนท์ (2552) ได้อธิบายว่า ทุนทางสังคมก่อให้เกิดผลในด้าน
บวก ซึ่งก็คือ การเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยกัน (Symbiosis) แต่ก็มีผลในด้านลบ ซึ่งก็คือ การขูดรีด และการเอา
เปรียบ (Parasitic) จากการเห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้อง และกีดกันคนนอกกลุ่มออกจากทรัพยากร   
ต่าง ๆ ในชุมชน หรือการที่กลุ่มองค์กรชุมชนมีความสัมพันธ์ในเชิงขูดรีดคนที่อยู่ในกลุ่ม เป็นต้น 

การเกิดขึ้นของทุนทางสังคมในประเทศไทยในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากในอดีตหลาย
ประการ จากที่ในอดีตทุนทางสังคมเกิดจากการพ่ึงพากันในรูปของสังคมเกษตรกรรม หรือการพ่ึงพากัน
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ด้านแรงงาน เช่น การมีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว รวมถึงการผูกโยงกันด้วยความเชื่อ และพิธีกรรมทาง
ศาสนา เนื่องจากคนไทยมีความผูกพันกับวัด และศาสนามาก จึงทำให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่
สามารถระดมความร่วมไม้ร่วมมือต่าง ๆ จากผู้คนในชุมชนได้ ทั้งนี้ลักษณะของชุมชนจะไม่ใช่ลักษณะของ
ชุมชนที่แบ่งตามเขตการปกครอง หรือสังกัดราชการ แต่จะหมายถึงชุมชนที่มีการก่อร่างสร้างชุมชนกันมา
นาน และมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

ในทางกลับกัน ปัจจุบันนี้ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ต้องพยายามสร้างขึ้น ในงานของ พรระวี 
สีเหลืองสวัสดิ์ (2542 อ้างถึงใน รัตนพงษ์  จันทวงษ์, 2546) กล่าวว่า ทุนทางสังคมถูกสร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็น
เกราะป้องกันให้กับชุมชน ความสัมพันธ์ที่สร้างข้ึนจะอยู่ในรูปของพันธะสัญญาต่างตอบแทน และมี
ลักษณะเป็นองค์กรที่ถาวร มีโครงสร้างและลำดับชั้นที่ค่อนข้างแน่ชัด เช่น เครือข่ายองค์กรชุมชน กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มนักพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิก กลุ่มจะอยู่ด้วยพันธะ
สัญญาและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ และมีลักษณะเด่นคือ ไม่ได้ผูกติดกับเงื่อนไขเชิงกายภาพ หรือเชิง
พ้ืนที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้กัน 

ในทัศนะของ พรชัย  ตระกูลวรานนท์ (2552) ทุนทางสังคมในบริบทของ สังคมไทยนั้น
แตกต่างจากทุนทางสังคมในบริบทของตะวันตกอยู่อย่างน้อย 3 ประการ ประการแรก คือ ทุนทางสังคมใน
ความหมายของตะวันตกจะให้ความสำคัญกับเรื่องเครือข่ายความสัมพันธ์ บรรทัดฐาน วัฒนธรรม และ
ความไว้วางใจ ในขณะที่ของสังคมไทยจะให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญา และความเชื่อด้วย ประการที่สอง 
ทุนทางสังคมของตะวันตกจะกล่าวถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ของคน (Networks) ในมุมมองของกลุ่ม/
องค์กร หรือสถาบัน ในขณะที่ของสังคมไทยจะเน้นไปที่รูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัว และเครือญาติ 
อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้เล่นสำคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำทางความคิด ผู้นำทางศาสนา ผู้อาวุโส 
ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในสถานะของผู้ยึดเหนี่ยวให้เกิดการรวมกลุ่ม ประการสุดท้าย ทุนทางสังคมในไทย
นอกจากจะมีผลในด้านบวกแล้วยังมีผลในด้านลบกับสังคมด้วย เช่น การเกิดกลุ่มผลประโยชน์ เจ้าพ่อ 
หรือมาเฟีย ที่มีบารมีและให้ความช่วยเหลือเป็นทีพ่ึ่งพากับผู้ที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่า เป็นต้น 

สำหรับพัฒนาการของตัวชี้วัดทุนทางสังคม มีจุดเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2004 โดย ธนาคารโลก 
(World bank) ได้ จั ดท ำรายงาน เรื่ อง Measuring Social capital : an integrated questionnaire 
(2004) ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัด 50 ตัวชี้วัด ใน 6 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติด้านกลุ่ม และเครือข่าย (17 
ตัวชี้วัด) 2) มิติด้านความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (8 ตัวชี้วัด) 3) มิติด้านกิจกรรมและ
ความร่วมมือ (5 ตัวชี้วัด) 4) มิติด้านข่าวสารและการสื่อสาร (2 ตัวชี้วัด) 5) มิติด้านความสมานฉันท์ทาง
สังคม การอยู่ร่วมกันกันในสังคม ความขัดแย้งและความรุนแรง (10 ตัวชี้วัด) และ 6) มิติด้านอำนาจหน้าที่
และกิจกรรมทางการเมือง (8 ตัวชี้วัด) โดยดัชนีคำถามดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้สำหรับการเก็บข้อมูลใน
หลายประเทศทั่วโลก ต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จนถึงในปัจจุบัน 
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นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2006 สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ได้ จัดทำดัชนีชี้
วัดทุนทางสังคมและเผยแพร่ในรายงานเรื่อง Social Capital Question Bank (2006) ซึ่งวัดทุนทางสังคม
ผ่าน 47 ตัวชี้วัด ใน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) ด้านการมีส่วนร่วม ความเชื่อมโยงทางสังคม และความผูกพัน 
(11 ตัวชี้วัด) 2) ด้านการควบคุม และการบังเกิดผลอันเนื่องมาจากตนเอง (7 ตัวชี้วัด) 3) ด้านการรับรู้ถึง
ลักษณะ หรือโครงสร้างของชุมชน (12 ตัวชี้วัด) 4) ด้าน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่ายทางสังคม การ
ช่วยเหลือทางสังคม (9 ตัวชี้วัด) และ 5) ด้านความไว้วางใจ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ความ
สมานฉันท์ทางสังคม (8 ตัวชี้วัด) 

ในขณะที่ประเทศไทย มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำตัวชี้วัดทุนทางสังคม โดยในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดทำ “รายงาน
โครงการกำหนดดัชนีทุนทางสังคม” ซึ่งเป็นการจัดทำตัวชี้วัดโดยอิงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ไทย โดยในงานศึกษานี้ จะยึดตัวชี้วัดของ สศช. เป็นตัวชี้วัดหลักในการศึกษาทุนทางสังคมในพ้ืนที่
เป้าหมาย โดยจะมีการปรับเปลี่ยนในองค์ประกอบย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

โดยในเบื้องต้น สศช. ได้ให้นิยามของทุนทางสังคมว่า “ทุนทางสังคม หมายถึง ลักษณะ
ทางสังคม ที่ปัจเจกชน และองค์กรทางสังคมมีเครือข่าย (Network) มีความไว้วางใจ (Trust) และมีบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติ (Norm) เพ่ือส่งเสริม เกื้อหนุน และร่วมในการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อให้เกิด
ความสามารถในการปรับปรุงสภาวะสังคม องค์กร และตนเองให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดร่วมกัน” โดย
จากนิยามดังกล่าว สศช. ได้ทำการแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 6 องค์ประกอบ โดย องค์ประกอบที่ 1, 3 และ 5 
วัดในมิติของเครือข่าย (Network) องค์ประกอบที่ 2 วัดในมิติของความไว้วางใจ (Trust) องค์ประกอบที่ 4 
และ 6 วัดในมิติของบรรทัดฐาน (Norm) โดยแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นสำคัญที่ใช้ในการวัดดังต่อไปนี้ 

(1)  องค์ประกอบของกลุ่มและเครือข่าย (Groups and Networks) วัดจากการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ มีกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร ฯลฯ 

(2)  องค์ประกอบด้านความไว้วางใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Trust and 
Solidarity) วัดระดับความไว้วางใจที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ความไว้วางใจ
ต่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนากร เจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ครูที่อยู่ในพ้ืนที่ ฯลฯ และข้อ
คำถามที่วัดเรื่องการอุทิศตน เช่น ความคิดเห็นต่อความช่วยเหลือของคนส่วนใหญ่ในชุมชน การให้ความ
ร่วมมือโดยสละเงิน เป็นต้น 

(3)  องค์ประกอบด้านกิจกรรมร่วม และความร่วมมือ (Collective Action and 
Cooperation) วัดจากจำนวนครั้งของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา และความ
คิดเห็นต่อการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน 



36 

(4)  องค์ประกอบด้านข่าวสารและการสื่อสาร (Information and Communication) 
วัดจากความถี่ในการรับข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชน วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น 

(5)  องค์ประกอบด้านการรวมกลุ่มทางสังคม และการผนวกเข้าร่วม (Social Cohesion 
and Inclusion) วัดจากความแตกต่างของสมาชิกในชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฐานะทางการเงิน ด้าน
สถานะทางสังคม ด้านการศึกษา ด้านการถอืครองที่ดิน เป็นต้น 

(6)  องค์ประกอบด้านการมีอำนาจ และกิจกรรมทางการเมือง (Empowerment and 
Political Action) วัดจากความสนใจกิจกรรมทางการเมือง เช่น ความคิดเห็นต่อการออกไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง สาเหตุที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

นอกจากดัชนีทุนทางสังคมของ สศช. แล้วยังมีหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้จัดทำตัวชี้วัดทุนทางสังคมไว้ในแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 โดยวัด
ระดับทุนทางสังคมจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 2) ความสามัคคี 
ปรองดอง ความเอ้ืออาทร และ 3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ในขณะที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในชุมชน ได้มีการพัฒนา “ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยดัชนีดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านประเภทของกลุ่มภายใน
ชุมชน 2) ด้านจำนวนกลุ่มที่สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิก 3) ด้านจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็น
สมาชิกกลุ่ม 4) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตัดสินใจ 5) ด้านจำนวนกลุ่มที่ทำงานร่วมกันอยู่
ภายในชุมชน 6) ด้านจำนวนกลุ่มที่ทำงานร่วมกันอยู่ภายนอก  7) ด้านจำนวนแหล่งเงินทุน และ 8) ด้าน
ประสิทธิผลของกลุ่ม 

ในแวดวงวิชาการ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้มีการศึกษาและ พัฒนา
ตัวชี้วัดทุนทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง คณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนด
ตัวชี้วัดทุนทางสังคม จากลักษณะ 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการรวมกลุ่มและเครือข่าย โดยวัดจาก
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิกชมรม สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ ความถี่ในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และ เพ่ือนบ้าน 2) ด้านการ
การประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยวัดจาก ความถ่ีในการประกอบกิจกรรมทางศาสนารูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การฟังเทศน์ การอ่านหนังสือธรรมมะ การนั่งสมาธิ เป็นต้น และ 3) ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
วัดจากความสนใจข่าวสารบ้านเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง หรืองานศึกษาของพรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552) 
ที่วัดทุนทางสังคมจาก 9 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) เครือข่าย ทางสังคม 2) การปฏิสังสรรค์ทางสังคม 3) 
การเข้าร่วมและเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางสังคม 4) การไว้วางใจ 5) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
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กับผลประโยชน์ต่างตอบแทน 6) ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน 7) กิจกรรมร่วม 8) การเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางสังคม และ 9) ทุนมนุษย์ 

จากที่กล่าวมาพบว่า คุณลักษณะของทุนทางสังคมมีการนำเสนอที่แตกต่างกัน 
คณะผู้วิจัยจึงสังเคราะห์องค์ประกอบของทุนทางสังคม โดยพิจารณาจากแนวคิดของ James Coleman 
(1988); Robert Putnam (1993); Pierre Bourdieu (1977) และปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ (2550) เป็นหลัก 
จำนวน 3 องค์ประกอบ คือ ความไว้วางใจ (Trust) เครือข่าย (Network) และบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 
(Norm) (ดูตารางที ่2.3) 
 
ตารางที ่2.3  สรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบทุนทางสังคม 
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1) ด้านเครือข่าย  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 8 
2) ด้านความไว้วางใจ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 8 
3) ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ  ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
4) ทุนทางวัฒนธรรม  ✓ ✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ 6 
5) ทุนทางเศรษฐกิจ  ✓ ✓ ✓ - - - ✓ - ✓ 5 
6) ทุนทางสัญลักษณ์  ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ 5 
7) ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  - - - - - - - ✓ ✓ 2 
8) ทุนมนุษย์ - - - - - - - ✓ - 1 
9) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  - - - - - - - ✓ - 1 
10) มิติด้านข่าวสารและการสื่อสาร - - - ✓ - - - - - 1 
11) มิติด้านกิจกรรมและความร่วมมือ - - - ✓ - - - - - 1 
12) มิติด้านความสมานฉันท์ทางสังคม - - - ✓ - - - - - 1 
13) มิติด้านอำนาจหน้าที่และกิจกรรมทางการเมือง - - - ✓ - - - - - 1 
14) ด้านการควบคุม - - - - ✓ - - - - 1 
15) ด้านการมีส่วนร่วม - - - - ✓ - - - - 1 
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จากตารางที่  2.3 มีนักวิชาการจำนวน 9 ท่ านสรุปคุณลักษณะและสั งเคราะห์
องค์ประกอบทุนทางสังคม 7 ตัวแปร โดยคัดเลือกตัวแปรที่มีความสอดคล้องของวิชาการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้น
ไป ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 7 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่ละตัวดังนี้ 

 
มาตรวัดตัวแปรทุนทางสังคม 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านเครือข่าย คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมที่เราสามารถเรียกเอา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมันได้ เริ่มจากกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้าน มีความหลากหลายทางลักษณะ
ของผู้คนในเครือข่ายความสัมพันธ์ จนมีความร่วมมือและความเชื่อถือได้ของข้าราชการ การร่วมมือกัน 
การทำงานเป็นทีม ทำให้คุณภาพของกิจกรรมร่วมกันที่มากกว่าอาจมิได้หมายถึงการมีทุนทางสังคมที่
มากกว่าก็ได้ โดยเฉพาะการทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ต้องการ (Pierre Bourdieu, 1977; 
James Coleman, 1988; Robert Putnam, 1993; ธนาคารโลก, 2004; วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์, 2548; 
ประเวศ  วะสี, 2542; พรชัย  ตระกูลวรานนท,์ 2552) 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านความไว้วางใจ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม หรือโครงสร้างทางสังคมที่เกิด
จากการที่สมาชิกมารวมตัวกันจนเกิดแบบแผนการเชื่อถือไว้วางใจกัน และสมาชิกในเครือข่ายสามารถ
แสวงหา ผลประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจดังกล่าวได้  (Pierre Bourdieu, 1977; James Coleman, 
1988; Robert Putnam, 1993; ธนาคารโลก , 2004; Social Capital Question Bank, 2008; วรวุฒิ   
โรมรัตนพันธ์, 2548; พรชัย  ตระกูลวรานนท,์ 2552; ธนพล  สราญจิตร, 2558) 

องค์ประกอบที่  3 ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จาก
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันหรือมีกิจกรรมร่วมมือ
กัน ฉะนั้นหากเรามุ่งหมายที่จะให้สถาบันที่เป็นทางการเป็นทุนสังคมสำหรับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมจริง ๆ ก็จำเป็นต้องยอมรับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลายในการออกแบบสถาบัน 
การให้ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในทุกระดับเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งต้องให้น้ำหนักหรืออำนาจ
พอสมควรกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้น (Pierre Bourdieu, 1977; James Coleman, 1988; 
Robert Putnam, 1993; ธนาคารโลก, 2004; วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์, 2548; ประเวศ  วะสี, 2542; พรชัย 
ตระกูลวรานนท,์ 2552; ธนพล  สราญจิตร, 2558) 

องค์ประกอบที่ 4 ทุนทางวัฒนธรรม คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า การนำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชนภูมิปัญญา ปราชญ์
ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการนำไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมได้แก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณี ไทย สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน รวมทั้งระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสานึกสาธารณะ ภูมิปัญญา จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นสายใยของความผูกพัน เป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนอยู่
ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่ามีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่คุมให้
คนอยู่ ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชน (Pierre 
Bourdieu, 1977; James Coleman, 1988; Robert Putnam, 1993; วรวุฒิ   โรมรัตนพันธ์ , 2548;    
พรชัย  ตระกูลวรานนท์, 2552; ธนพล  สราญจิตร, 2558) 

องค์ประกอบที่ 5 ทุนทางเศรษฐกิจ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ทุนที่อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือสิ่งที่สามารถแปลงเป็นตัวเงินได้ 
เช่น สิทธิในทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โลหะมีค่า ฯลฯ ซึ่งความหมายของทุนทางเศรษฐกิจ (Pierre 
Bourdieu, 1977; James Coleman, 1988; Robert Putnam, 1993; ประเวศ   วะสี , 2542; ธนพล 
สราญจิตร, 2558) 

องค์ประกอบที่ 6. ทุนทางสัญลักษณ์ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่น และมี
จิตสำนึกร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทาง
สังคม เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ความเป็นกลุ่มก้อนทำให้มีศักยภาพและ
พลังที่จะช่วยเหลือกันเองหรือร่วมกันทำประโยชน์เพ่ือชุมชน ตัวอย่างของทุนสถาบันในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ออมทรัพย์ต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ วัด โรงเรียน สถาบันครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) สถานีอนามัย สถานีตำรวจ เป็นต้น (Pierre Bourdieu, 1977; James Coleman, 
1988; Robert Putnam, 1993; พรชัย  ตระกูลวรานนท์, 2552; ธนพล  สราญจิตร, 2558) 

องค์ประกอบที่ 7 ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนที่แสดงออกทางปัจจัยสี่ 
อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเครื่องใช้ของใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นความพอดี ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดย
ไม่เอาเปรียบกันซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ (พรชัย  ตระกูลวรานนท์, 
2552; ธนพล  สราญจิตร, 2558) 

สรุปได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะเป็นสิ่งที่ยิ่งใช้จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ส่งผล
ให้ท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข เพราะสมาชิกต่างมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ เอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ได้แก่ ธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักและใช้อย่างเอ้ือ
อาทร ความเชื่อ ความคิด ความอ่าน การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทั้งที่เป็นวัตถุและนามธรรม ที่
เอ้ือให้มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรต่อกัน ภูมิปัญญาและคุณค่าเดิม
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ของสังคมไทย เพราะทุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมกันแล้วเรียกว่าทุนทางสังคม เป็นมรดกตกทอดที่สืบต่อมา
ของสังคมไทย 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของทุนทางสังคม ในการศึกษาความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยได้ 7 ตัวแปรได้แก่ 1) ด้านเครือข่าย (Network) 2) ด้านความไว้วางใจ 
(Trust) 3) ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ (Norm) 4) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 5) ทุนทาง
เศรษฐกิจ (Economic capital) 6) ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) 7) ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(Folk wisdom capital) ดังแสดงในภาพที ่2.2 ต่อไปนี้ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  องค์ประกอบของทุนทางสังคม 
 
2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน  

แนวคิดและความหมายของความสามารถในการแข่งขัน 
Davol., Mayor and Hera (2011) ที่กล่าวอธิบายว่า ความสามารถในการแข่งขันมี

นิยามความหมายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับอุตสาหกรรม ระดับชาติ ทั้งนี้ ได้
เสนอนิยามของความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ ซึ่งเป็นเป็นตัวแปรเศรษฐกิจระดับมหภาค โดย
พิจารณาจากตัวชี้วัดอัตราแลกเปลี่ยนสัดส่วนการส่งออกของประเทศต่อการมีส่วนร่วมในตลาดโลก  
และนิยามความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจระดับจุลภาคที่มีตัวชี้วัดของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพ ซึ่งต่อมาได้มีการศึกษา Li and Xie (2013) ทำศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการ

ด้านเครือข่าย (Network) 

ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk wisdom capital) 
 

ด้านความไว้วางใจ (Trust) 

ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ (Norm) 

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 

ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) 

ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital)  
 

 

 

ทุนทางสังคม 
(Social capital) 
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แข่งขันของธุรกิจ SMES ในประเทศจีน พบว่า ตัวชี้วัดในระดับเศรษฐกิจระดับจุลภาค ประกอบด้วย 
รายงานของอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ประสิทธิภาพของการลดต้นทุนการผลิต และผลกำไรที่
เกิดขึ้น อัตราส่วนของการเพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมต่อจานวนลูกจ้าง อัตราส่วนของสินทรัพย์ถาวรต่อ
การเจริญเติบโตในปีเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราส่วนของการทากาไรกับสินทรัพย์รวมอัตราส่วนการ
เติบโตของยอดขายในปีนี้เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยประเด็นที่สำคัญของระดับประเทศสะท้อนให้
เห็นว่าการมุ่งเน้นตัวชี้วัดของผู้ประกอบการที่เกิดจากส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิ จ SME และ
ตัวชี้วัดภาคอุตสาหกรรมพิจารณาจากส่วนแบ่งของการมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมต่ออุตสาหกรรม
ทั้งหมดในภูมิภาครวมถึงส่วนแบ่งของรายได้ของธุรกิจ SME ต่อรายได้ทั้งหมดของภูมิภาค ท้ายสุดคือ
ส่วนแบ่งของการเพ่ิมของจำนวนพนักงานทั้งหมดของธุรกิจ SMEต่อจานวนพนักงานทั้งหมดของ
ภูมิภาค ประเด็นข้อค้นพบที่น่าสนใจจุดประเด็นสะท้อนให้เชิงประจักษ์ว่าผู้ประกอบการ  SME และ
สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์การแข่งขัน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน คือ 
ต้นทุนที่ต่ำ (low-cost) การสร้างความแตกต่าง (differentiation) และตลาดเฉพาะกลุ่ม (Porter, 1980 : 
269; Jorge, Eva, Juan, María and Jose, 2015) การประสบผลสำเร็จในด้านการเงินมาจากผลของ
โครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (Grant, 1991 : 67; Porter, 1980 : 269) การลดต้นทุนจะ
ส่งผลการประหยัดโดยตรง (Bohan & Horney, 1991 : 309; Campanella, 1990 : 123; Kay & Gulzar, 
2016) ส่วนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจะเป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามา การสร้าง
ความแตกต่างนี้จะทำให้วิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ การมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเหนือชั้นกว่าผู้อ่ืนจะทำให้
วิสาหกิจชุมชนประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งของตน (Porter, 1980 : 37, 1985 : 14; 
Beal & Yasai-Ardekani, 2000 : 734; Jorge, Eva, Juan, María and Jose, 2015; Leonidas, 
Thomas, Paul, Stavroula and Constantine, 2015) ส่วนกลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะ แตกต่างจากการ
ลดต้นทุนและกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (differentiation) ซึ่งผู้บริหารจะนำมาใช้กับเป้าหมายเฉพาะ
ของตลาด โดยทำตลาดสินค้าเฉพาะเป็นตลาดแบบจำกัดเฉพาะกลุ่มหรือค้นหากลุ่มผู้ซื้อที่เป็นไปได้สูงที่
สนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ 

ผู้วิจัยสรุปแนวคิดและความหมายของความสามารถในการแข่งขัน เป็นความสามารถที่
องค์การดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์การอื่น ทำกำไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือ
องค์การ สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน 

 
มาตรวัดความสามารถในการแข่งขัน 
ความสำเร็จของ วิสาหกิจชุมชนภายใต้โลกาภิวัตน์ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ และนำกลยุทธ์

ในการแข่งขันไปปฏิบัติ (Porter, 1980 : 269) กลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในองค์การทั้งใน
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ระยะสั้นและในระยะยาว โดยการบริหารประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
แข่งขัน และการดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นส่วนที่สนับสนุนการบริหารงานของเจ้าของ
กิจการ (Leonidas, Thomas, Paul, Stavroula and Constantine, 2015 : 667) การนำกลยุทธ์ ไปสู่
ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการจะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในนวัตกรรมของบริษัท การที่มี
บทบาทร่วม การค้นคว้าวิจัย ความเสี่ยงในธุรกิจ การเป็นอิสระและพฤติกรรมการแข่งขันอย่างรุนแรง ผล
ที่ได้รับคือ ความสำเร็จในเป้าหมายของกลยุทธ์ แนวคิดของโซ่แห่งคุณค่าที่ได้เสนอแนะโดย Porter (1985 
: 269) ในการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์อันหลากหลายที่สามารถสนับสนุนให้ต้นทุนต่ำ การสร้างกลยุทธ์ความ
แตกต่างหรือการตอบสนองอย่างรวดเร็ว องค์การสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือกลยุทธ์ทั้งสามอย่างที่จะส่งเสริมการแข่งขันเบื้องต้น (เช่น การขนส่งภายในประเทศ การตลาด หรือ
กิจกรรมสนับสนุนอ่ืน ๆ การพัฒนาเทคโนโลยี) Porter ได้เสนอ 3 แนวทางของกลยุทธ์การแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้แก่คือ ต้นทุนที่ต่ำ (low-cost) การ
สร้างความแตกต่าง (differentiation) และการมุ่งเน้นเฉพาะ (focus) ธุรกิจขนาดเล็กจะดำเนินการสร้าง
กลยุทธ์ในการแข่งขันเพ่ือสร้างความเป็นพิเศษของตัวสินค้า ขึ้นอยู่กับขนาดและความมีประสิทธิภาพของ
องค์การนั้น ๆ (Porter, 1980 : 270) ในกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา องค์การต้องมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมการจัดซื้อและควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านแรงงานและต้นทุนการจัดจำหน่าย ผลสำเร็จใน
การปรับปรุงกรผลิตอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนด้านแรงงานและต้นทุนช่องทางการจัดจำหน่าย และการใช้
ประโยชน์จากเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพ  

Garvin (1984) ได้ศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพ่ือการส่งออก พบว่า การมีทรัพยากรของวิสาหกิจ ได้แก่  ทรัพย์มนุษย์  คือ ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านเงิน คือ การมีเงินทุนที่
เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีสภาพคล่องที่ดี ทรัพยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือ การมีข้อมูลที่
เป็นข้อมูลทางการค้า หรือเป็นความลับทางการค้า มีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนความสามารถขององค์กรที่เป็นระบบการวางแผน และระบบควบคุมคุณภาพด้านการผลิต ให้เกิด
ต้นทุนที่มีประสิทธิผลและมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันเช่นกัน อีกท้ังผลการ
ดำเนินงาน และความสามารถในการแข่งขันมีผลในเชิงบวกต่อกัน 

Bohan & Horney (1991) ได้กล่าวว่า ความสำเร็จของการลดต้นทุนจะต้องเพ่ิมผลผลิต
หรือลดปัจจัยนำเข้า (ค่าแรงงานและวัตถุดิบ) และเพ่ิมผลผลิตที่เป็นปัจจัยนำออก ให้เกิดการสูญเสียใน
ระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น (การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง) หรือปรับปรุงแบบไม่ต่อเนื่อง (ขบวนการปรับปรุงระบบ) แล้วแต่กรณี จุดมุ่งหมายอยู่ภายใน
องค์การ และเป้าหมายในการลดต้นทุนเป็นการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าในด้านราคาโดย
ทางอ้อม ตลอดไปถึงผลของความน่าเชื่อถือหรือราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งการลดต้นทุนจะส่งผลไปยังระดับล่าง
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โดยตรง ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดต้นทุนได้ขึ้นอยู่กับ “ประสิทธิภาพของการลดต้นทุน” ยังสอดคล้องกับ 
Grant (1991) กล่าวถึง โครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่ง การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ
ของความเป็นผู้นำต้นทุนต่ำจำเป็นต้องมีการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด มีการควบคุมการเงินผ่านทางการทำ
งบประมาณ และมีการตั้งเป้าหมายด้านปริมาณ ต่อมา Dean & Evans (1994) พบว่า ความสามารถใน
การแข่งขันเกิดจากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารองค์การ เพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การนั้นมีระบบงานที่ดี มีมาตรฐานการ
ทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งประกอบด้วย การให้
ความสำคัญกับลูกค้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นคุณภาพ นอกจากนั้นการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ มีความสำคัญต่อการบริหารองค์การ เพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การเป็นการรวม
หลักการพัฒนาคุณภาพ หลักการรักษาหรือคงไว้ซึ่งคุณภาพและหลักปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งคุณภาพของผู้ปฏิบัติทุกคนในองค์การและคุณภาพขององค์การ จึงส่งผลต่อการบริหาร
จัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

Beal & Yasai-Ardekani, (2000) ได้ ศึ กษาถึ งผลกระทบของกลยุ ทธ์ เกี่ ยวกั บ
ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท เป็นการศึกษาระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในออสเตรีย โดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัทใน
กลุ่มเดียวกัน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1992 - 1999 โดยผู้วิจัยได้พิจารณากลยุทธ์การบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความแตกต่าง ผลการวิจัยยืนยันว่ากลยุทธ์การรวมกันเป็นทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ สำหรับ เอสเอ็มอี ในระยะยาว นั่นคือการใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานระหว่างกล
ยุทธ์การบริหาร ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความแตกต่างระหว่างความแตกต่างด้าน
นวัตกรรมกับความแตกต่างด้านการตลาด สามารถให้ผลดีกว่าการใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว 
ขณะที่ Robert J. Bennett and Colin Smith (2002) พบว่า เงื่อนไขของการแข่งขันความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และสถานที่ตั้งของ เอสเอ็มอี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณสำรวจ ผู้ประกอบการธุรกิจ เอสเอ็ม
อี ในประเทศอังกฤษ จำนวน 1,531 ราย ผลที่ได้สามารถยืนยันได้ว่า การเติบโตของธุรกิจ เอสเอ็มอี มีกล
ยุทธ์ต้นทุนที่ต่ำ (low-cost) และจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพ่ือแสวงหาความพิเศษ และความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับฐานลูกค้าของธุรกิจ 

Raduan, Haslinda and Alimin (2010) ได้เสนอรูปแบบของผู้นำที่สำคัญที่ได้ริเริ่ม
โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยนำทิศทางไปข้างหน้า และการควบคุมราคาอย่างเคร่งครัด ในทาง
ตรงข้ามกลยุทธ์ในการแข่งขันเกี่ยวกับความแตกต่างของตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีคุณภาพ 
นวัตกรรมใหม่ ๆ และในการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการบริการลูกค้า ตลาดสินค้าแนวใหม่ 
การออกแบบของนวัตกรรมใหม่ ๆ และสินค้าตามข้อกำหนดของลูกค้า กลยุทธ์ของผู้นำในด้านราคาท่ี
เสนอให้กับผู้ซื้อ ในการแข่งขันด้านราคาที่ต่ำกว่าจะต้องไม่ลดคุณภาพและบริการ เพราะกลยุทธ์นี้ต้องการ
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ราคาที่ต่ำที่สุด และความเป็นไปได้ในการลงทุนและจำเป็นต้องมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง ความ
หลากหลายของตัวสินค้าเน้นการเอาใจใส่ในเรื่องราคา ต่อมา Chuanlin & Li (2014) ได้เสนอการสร้าง
ความแตกต่างอาจเป็นเพียงการแตกต่างภายนอก ความสามารถและทักษะในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าให้
ซื้อสินค้า บางทีก็ไม่มีความแตกต่างไปแง่ของผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้ามองเห็น 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความชอบเป็นการส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในแง่ของการใช้เทคนิคการทำตลาด
และการส่งเสริมการขาย ข่าวสารที่ลูกค้าได้รับจะถูกถ่ายทอดผ่านโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
โดยทั่วไปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากนักการตลาดผู้ชาญฉลาด 

Min-Jae, Jeongki, and Jun-Young (2015) ได้นำกลยุทธ์ทั้ งสามมารวมกันเพ่ือให้
ดำเนินการเป็นประโยชน์กับบริษัทในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะต้องพิจารณาเลือกกลยุทธ์ การที่จะใช้กล
ยุทธ์การเป็นผู้นำราคาที่ต่ำและการสร้างความแตกต่างจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบของบริษัทใหญ่ ๆ เช่น 
วัตถุดิบ การเข้าถึงเทคโนโลยี สัดส่วนของกำไรและช่องทางการกระจายสินค้า และการขยายตัวของ
สัดส่วนการตลาด ถึงแม้ว่าบริษัทเล็ก ๆ จะมีสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ดี การออกแบบสินค้าที่แตกต่าง หรือ
สินค้าที่มีคุณภาพดี อาจจะปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว และยังคงติดต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นการรวมเอากล
ยุทธ์ผู้นำด้านราคาและความแตกต่างต้องดูที่ความเหมาะสม สถานการณ์ของการเป็นผู้นำด้านราคาที่ต่ำ
ของบริษัทเล็กเป็นการยาก เพราะไม่สามารถที่จะทำกำไรได้มาก และด้วยเหตุนี้ราคาที่ขายไม่สามารถที่จะ
ต่ำกว่าคู่แข่งขันได้และจะไม่พบบ่อยนักในการใช้กลยุทธ์ในด้านราคาที่ต่ำในบริษัทเล็ก ๆ ขณะที่ Kay & 
Gulzar (2016) ได้กล่าวความสามารถความสามารถในการแข่งขัน  ปกติมักพบในตัวผู้นำซึ่งได้รับ
การศึกษาหรือการอบรมในด้านการบัญชี และมีประสบการณ์อันสำคัญ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิค
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารองค์การที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีซึ่งเน้นให้บริษัทประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานด้วยต้นทุนโดยรวมที่ต่ำกว่าบริษัทอ่ืน ๆ ในตลาดเดียวกัน มักได้รับการ
คาดหวังว่าจะมีผลการดำเนินงานที่มีปริมาณมากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนที่ต่ำจะมุ่งความสนใจ
ไปที่การดำเนินงานขององค์การ โดยทั่ว ๆ ไปการพยายามที่จะลดต้นทุน (เช่น ลดขนาดขององค์การ) มี
ความจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ แต่ความพยายามที่จะลดต้นทุนจะต้องทำอย่าง
ต่อเนื่อง  

Chin-Sheng (2017) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของ ผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี ไว้ว่า “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ให้ความสำคัญกับกล
ยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การพัฒนาโปรแกรมการตลาด และกรอบแนวคิด ในการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ แต่พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ การพลวัตของเศรษฐกิจโลก และการตื่นตัวและการเติบโต
ของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีโลก ทำให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินการในการ
แข่งขันในตลาดโลก เพ่ือให้มีกลยุทธ์ที่สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์
ที่ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลกได้ คือทฤษฎีกลยุทธ์การแข่งขันของ Porter ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการ 
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เอสเอ็มอี สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้” ในการศึกษาต่อมา Yi-Ru (2017) งานวิจัยได้พบว่าปัจจัยที่ทำ
ให้การบริหารธุรกิจประสบความสำเร็จ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ และการให้บริการเพ่ิมเติมพิเศษ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และทำได้โดยการ
ประยุกต์ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทฤษฎีการวิเคราะห์
กลุ่มอุตสาหกรรม และการพัฒนาห่วงโซ่การสร้างมูลค่าเพ่ิม กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน คือ การมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการพร้อมกับลด
ต้นทุนที่ต่ำ  

จากที่กล่าวมาพบว่า คุณลักษณะของแนวคิดความสามารถในการแข่งขัน มีการนำเสนอที่
แตกต่างกัน คณะผู้วิจัยจึงสังเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการแข่งขัน ของกลยุทธ์การแข่งขัน 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน คือ ต้นทุนที่ต่ำ การสร้างความแตกต่าง 
และตลาดเฉพาะกลุ่ม (Porter, 1980) (ดูตารางที ่2.4) 
 
ตารางที ่2.4  สรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการแข่งขัน 
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1) ต้นทุนที่ต่ำ  ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13 
2) สร้างความแตกต่าง  ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 12 
3) ความแตกต่างด้านนวัตกรรม - - - - - ✓ - - - ✓ ✓ - - ✓ 3 
4) ความแตกต่างด้านคุณภาพ - ✓ - - ✓ - - - - - - - ✓ - 3 
5) ความแตกต่างด้านการตลาด - - - - - ✓ - - ✓ - - - - - 2 

 
จากตารางที่  2.4 มีนักวิชาการจำนวน 14 ท่านสรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์

องค์ประกอบความสามารถในการแข่งขัน 5 ตัวแปร โดยคัดเลือก ตัวแปรที่มีความสอดคล้องของวิชาการ
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ดังนั้นคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 5 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่ละตัว
ดังนี้ 

 
 



46 

มาตรวัดตัวแปรความสามารถในการแข่งขัน 
องค์ประกอบที่ 1 ต้นทุนที่ต่ำ (low cost) ผู้นำต้นทุนต่ำจะประสบความสำเร็จด้านการ

ดำเนินงานด้านการเงิน โดยมีผลของโครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่ง การบริหารงานที่ประสบ
ความสำเร็จของความเป็นผู้นำต้นทุนต่ำจำเป็นต้องมีการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด มีการควบคุมการเงินผ่าน
ทางการทำงบประมาณ และมีการตั้งเป้าหมายด้านปริมาณ (Grant, 1991 : 67; Porter, 1980 : 272; Kay 
& Gulzar, 2016) ความสามารถดังกล่าวแล้วนี้ ปกติมักพบในตัวผู้นำซึ่งได้รับการศึกษาหรือการอบรมใน
ด้านการบัญชี และมีประสบการณ์อันสำคัญ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวแล้ว ดังนั้นหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารองค์การที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีซึ่งเน้นให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
ด้วยต้นทุนโดยรวมที่ต่ำกว่าบริษัทอ่ืน ๆ ในตลาดเดียวกัน มักได้รับการคาดหวังว่าจะมีผลการดำเนินงานที่
มีปริมาณมากกว่าการให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนที่ต่ำจะมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินงานขององค์การ โดย
ทั่ว ๆ ไปการพยายามที่จะลดต้นทุน (เช่น ลดขนาดขององค์การ) มีความจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์การ แต่ความพยายามที่จะลดต้นทุนจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของการลดต้นทุนจะต้อง
เพ่ิมผลผลิตหรือลดปัจจัยนำเข้า (ค่าแรงงานและวัตถุดิบ) และเพ่ิมผลผลิตที่เป็นปัจจัยนำออก ให้เกิดการ
สูญเสียในระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น (การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง) หรือปรับปรุงแบบไม่ต่อเนื่อง (ขบวนการปรับปรุงระบบ) แล้วแต่กรณีจุดมุ่งหมายอยู่ภายใน
องค์การ และเป้าหมายในการลดต้นทุนเป็นการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าในด้านราคาโดย
ทางอ้อม ตลอดไปถึงผลของความน่าเชื่อถือหรือราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งการลดต้นทุนจะส่งผลไปยังระดับล่าง
โดยตรง ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดต้นทุนได้ขึ้นอยู่กับ “ประสิทธิภาพของการลดต้นทุน” (Bohan & Horney, 
1991 : 309; Kay & Gulzar, 2016) และวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตชิ้นส่วน ซึ่งจะนำไป
ประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตลอดไปจนถึงขบวนการในการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ (Roland, Christine, & 
Dickson, 2002 : 8) 

องค์ประกอบที่ 2 การสร้างความแตกต่าง (differentiation) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง
เป็นที่ยอมรับความแตกต่างของตัวสินค้าและบริการมุมมองของผู้ซื้อ ตลาดที่แตกต่างกันระหว่างตัวสินค้า
และบริการของบริษัทกับบริษัทคู่แข่งขัน บริษัทจะประสบความสำเร็จในการสร้างความแตกต่างของตัว
สินค้าจำเป็นจะต้องมีลักษณะเฉพาะของตัวสินค้าและขายได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป กลยุทธ์ของ
การทำสินค้าพิเศษ “การสร้างความแตกต่างของตัวสินค้า และความต้องการที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขัน จะเป็น
อุปสรรคป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ การสร้างความแตกต่างนี้จะเป็นผลของความ
แตกต่างด้านราคาต้นทุนของตัวสินค้าและราคาขายที่เพ่ิมข้ึน โดยเหตุนี้การเปรียบเทียบราคาสินค้าของ
ผู้บริโภค และการอ่อนไหวต่อราคาสินค้านั้นจะลดลง สุดท้ายบริษัทที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีก็จะ
ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า และจะเป็นกำแพงป้องกันการเผชิญหน้า
ด้านธุรกิจของคู่แข่งขัน” (Porter, 1980 : 37; 1985 : 14) 
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องค์ประกอบที่  2.1 การสร้างความแตกต่างด้ านนวัตกรรม ( innovation 
differentiation) การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งผู้บริโภคสังเกตแยกแยะได้ เกิดความภาคภูมิใจในตัว
สินค้า ออกแบบเพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งานที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล และความเต็มใจที่จะรับ
ความเสี่ยงในส่วนของผู้บริหารซึ่งกำกับองค์การเหล่านั้น บุคลิกหรือพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวมีส่วนทำ
ให้บุคคลที่คลุกคลีอยู่กับการวิจัยผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่ โดยสะสมประสบการณ์สำคัญ ๆ 
ในการสร้างสรรค์อันนำมาใช้งานได้ เพราะฉะนั้นผู้บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ด้านวิจัยและ
พัฒนา จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์การให้ทำการวิจัยและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ และ
มักจะถูกคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ผลงานระดับที่ดี (Yi-Ru, 2017; Beal & Yasai-Ardekani, 
2000 : 734; Min-Jae, Jeongki, and Jun-Young, 2015) 

องค์ ป ระกอบที่  2 .2  การสร้ างความแตกต่ างด้ านคุ ณ ภาพ  (quality 
differentiation)  Dean and Evans (1994 : 302)  แ ล ะ  Garvin (1984 : 25)  เ ส น อ แ น ะ ว่ า 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีมิติด้านคุณภาพอย่างน้อย 8 ประการ คือ มีความสวยงาม เชื่อถือได้ ตรงกับ
คำโฆษณา สามารถให้บริการหลังการขาย มีความทนทาน ใช้งานได้ดี มีลูกเล่นมาก และมีคุณภาพดี มิติ
ดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วมักมุ่งเน้นไปที่การออกแบบของผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นความรับผิดชอบบน
พ้ืนฐานของวิศวกรผู้ออกแบบ (Dean & Evans, 1994 : 302) ยิ่งกว่านั้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพ
และการพัฒนาตัวสินค้า พร้อมทั้งกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นและคุณภาพของสินค้านั้น 
ๆ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของทีมงานวิศวกรเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ใน
ด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะมุ่งเน้นบุคลากรในด้านการควบคุมคุณภาพ มักมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าผู้บริหารของบริษัทคู่แข่งขันที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและมักประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งของตนด้วย (Chin-Sheng, 2017) 

องค์ประกอบที่  2.3 การสร้างความแตกต่ างด้ านการตลาด (marketing 
differentiation) การสร้างความแตกต่างด้านการตลาดได้สร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้าปัจจุบันหรือ
อนาคตว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง แม้ว่าการสร้างความแตกต่างอาจเป็นเพียงการแตกต่าง
ภายนอก ความสามารถและทักษะในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า บางทีก็ไม่มีความแตกต่างไปแง่
ของผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้ามองเห็น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความชอบเป็นการ
ส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในแง่ของการใช้เทคนิคการทำตลาดและการส่งเสริมการขาย ข่าวสารที่
ลูกค้าได้รับจะถูกถ่ายทอดผ่านโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยทั่วไปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากนักการ
ตลาดผู้ชาญฉลาด ดังนั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดจะมุ่งเน้น
ไปที่แหล่งทรัพยากรของบริษัท โดยสร้างภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 
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พร้อมบริการที่บริษัทของตนเสนอขาย โดยจะถูกคาดหวังว่าจะมีผลการดำเนินงานในระดับที่ดีกว่า 
(Chuanlin & Li, 2014; Beal & Yasai-Ardekani, 2000 : 735) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ในการศึกษาความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยได้ 4 ตัวแปรได้แก่ 
1) ต้นทุนที่ต่ำ (low cost), 2) การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (innovation differentiation), 3)
การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (quality differentiation), 4)การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
(marketing differentiation) ดังแสดงในภาพ 2.3 ต่อไปนี้ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3  องค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขัน 
 

2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แนวคิดและความหมายของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
การนำแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ถูก

กล่าวไว้โดย Freeman (2003) ว่าการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสวัสดิการของแต่ละบุคคลตลอดจนสวัสดิการของสังคมส่วนรวมโดยผ่านการเปลี่ยนแปลง 4 
ช่องทาง คือ 1) การเปลี่ยนแปลงราคาที่บุคคลต้องจ่ายสาหรับสินค้าบริโภค 2) การเปลี่ยนแปลงราคาที่
บุคคลได้รับสาหรับปัจจัยในการผลิต 3) การเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของสินค้า 4) การ
เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงที่บุคคลเผชิญ โดยที่ทฤษฎีอุปสงค์และความพึงพอใจของแต่ละบุคคลต่อ
สินค้าและบริการมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าแต่ละบุคคลจะ
ตัดสินใจอย่างดีที่สุดในสวัสดิการของตนโดยจะเลือกระหว่างกลุ่มสินค้าและบริการ ถ้าหากบุคคลชอบกลุ่ม
สินค้า A มากกว่าสินค้า B แสดงให้เห็นว่ากลุ่มสินค้า A จะให้สวัสดิการในระดับสูงต่อบุคคลนั้น 

ต้นทุนที่ต่ำ (low cost) 

การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม  
(innovation differentiation) 

การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ  
(quality differentiation) 

การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด  
(marketing differentiation) 

 

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

(Competitive 
Advantage ) 
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กลุ่มสินค้าและบริการที่บุคคลสามารถจะแสวงหาความพึงพอใจได้นั้นได้รวมไปถึงจำนวน
เวลาซึ่งแต่ละบุคคลสามารถที่จะใช้ในกิจกรรมการพักผ่อนและการทำงานตามระดับอัตราจ้างใน
ตลาดแรงงานได้ และการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมสวัสดิการของแต่ละบุคคลได้ เช่น การ
บริการที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์ การบริการน้ำที่สะอาดให้ใช้ และการบริการสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็น
ต้น โครงการเพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก นอกจากต้องการให้เกิดผลประโยชน์มูลค่าสูงที่สุด 
แล้วยังจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงผลทางลบที่ส่งผลกระทบภายนอกในรูปของการคุกคามสิทธิของประชาชน
และการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โครงการเหล่านี้จึงต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนการดำเนินโครงการ เพ่ือให้ได้โครงการที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ โดยก่อผลเสียให้น้อยที่สุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
, 2558) 

EIA คือ การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์ผลที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญเพ่ือกำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมพัฒนา
โครงการหรือกิจการนั้น ๆ สำหรับประเทศไทยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ อีกทั้งมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ EIA ทั้งนี้การปรับโครงสร้างระบบ EIA ใหม่ต้องผ่านกระบวนการการเห็นชอบจากภาครัฐ ใน
การดำเนินโครงการแท้จริงแล้ว มีโครงการจำนวนมากที่ดำเนินการโดยไม่มีการจัดทำรายงาน EIA หรือหาก
มีการจัดทำก็ไม่ใช่รายงานการวิเคราะห์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ (สุวดี  ทองสุกปลั่ง หรรษา  สุขสิน, 2559) การ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยเทคนิค contingent valuation 
method (CVM) และต้องใช้งบประมาณและเวลาในการประเมินมาก ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงต้องให้ความ
สนใจต่อการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการจัดทำรายงาน EIA การวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการหรือโปรแกรมที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นผลกระทบภายนอกเชิงลบ (external cost) และเชิงบวก (external benefit)  ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตร์มีบทบาทแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพราะงานการศึกษาไม่เพียงแต่เป็นเรื่อง
ของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ขยาย
ออกไปเท่านั้น หากแต่ยังต้องศึกษาผลกระทบของความเกี่ยวโยงทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในความเป็นจริงมี
โครงการจำนวนมากท่ีดำเนินการโดยไม่มีการจัดทำรายงาน EIA หรือถ้ามีการจัดทำก็ไม่ใช่รายงานการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ (เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี, 2558) การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรด้านสิ่ งแวดล้อมต้องอาศัยเทคนิค  contingent valuation method (CVM) แต่ต้ องใช้
งบประมาณและเวลามาก ดังนั้นรัฐบาลและธนาคารโลก ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนจึงต้องให้ความสนใจต่อ
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและ EIA การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งวิเคราะห์
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และประเมินผลกระทบของการดำเนินโครงการหรือโปรแกรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ภายนอกเชิงลบ (external cost) และเชิงบวก (external benefit) ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์มีบทบาทแตกต่าง
จากนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพราะงานการศึกษาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ขยายออกไปเท่านั้น หากแต่ยังต้อง
ศึกษาผลกระทบของความเกี่ยวโยงทางเศรษฐกิจอีกด้วย (รพีพัฒน์  อิงคสิทธิ์ และคณะ, 2558)   

สรุปแนวคิดและความหมายของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ การนำเครื่องมือการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ความเชื่อมโยงระหว่างฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีทั้งการบริโภคทางตรง และการ
นำมาใช้เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตนั้น เช่น เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยตรงจากการเดินทางไป
ท่องเที่ยว หรือการใช้ทรัพยากรจากป่าในรูปของปัจจัยการผลิต เช่น การนำไม้มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์สร้าง
บ้าน หรือการเก็บสมุนไพรมาสกัดตัวยาต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากมนุษย์จะได้ประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์
ทางตรงและทางอ้อมในรูปของปัจจัยการผลิตแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นแหล่งรองรับ
ของเสียจากการผลิตและการบริโภคของมนุษย์อีกด้วย ทั้งนี้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งที่มาจาก
กระบวนการนำเอาทรัพยากรมาใช้ในการผลิตและจากการบริโภคโดยตรงของครัวเรือน โดยของเสียที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกส่วนหนึ่งสามารถกำจัดทั้งของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นได้ 
ทัง้นี้ของเสียส่วนที่มนุษย์สามารถกำจัดได้จะนำเข้าสู่ระบบธรรมชาติและจะไม่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ แต่ของเสียบางส่วนที่ไม่สามารถกำจัดได้ก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งถ้าของเสียดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับปริมาณของเสียใน
ส่วนนี้ได้ย่อมไม่ก่อปัญหาที่ส่งผลกระทบทางลบต่อกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ในหลาย ๆ กรณี คือของ
เสียที่หลงเหลืออยู่มีปริมาณมากเกินกว่าที่กำจัดได้ หรือมีปริมาณมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะรองรับได้ 

 
ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
มูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น  เป็นการวัดมูลค่า

ของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์  
(Freeman, 2003) เช่น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของ
มนุษย์ผ่านระบบตลาดโดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของผู้ผลิต และการเปลี่ยนแปลงของราคา
ของสินค้าและบริการ หรืออาจจะมีผลต่อสินค้าและบริการที่ระบบตลาดไม่สามารถสะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น ประเภทของมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ ่ๆ คือ 
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(1) มูลค่าเกิดจากการใช้ (use value) 
(2) มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (non-use value) 
(3) มูลค่าเผื่อใช้ (option value) 
ในการประเมินมูลค่าผลกระทบภายนอกอันเกิดจากโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนั้นถือ

ได้ว่าเป็นงานสำคัญของนักวิเคราะห์โครงการ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสินค้าและบริการ
ที่ไม่มีราคา เพราะไม่มีตลาดรองรับ (Non-market goods) นอกจากนั้นสินค้าและบริการเหล่านี้ไม่
อาจนำกลับคืนมาใช้ได้ (irreversibility) เมื่อถูกทำลายไป และที่สำคัญคือไม่สามารถผลิตทดแทนหรือ
เพ่ิมขึ้นจากเดิมได้ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าในหน่วยของเงินตรา 
การวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจถูกนำมาใช้ประเมิน ผลเสีย-ผลประโยชน์ของโครงการ หรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีต่อบุคคล-กลุ่มบุคคล-สิ่งแวดล้อม (Third party effects) เช่น มลพิษทางเสียง อากาศ 
น้ำ และอ่ืน ๆ ผลกระทบเหล่านี้ไม่มีหน่วยนับและไม่มีการโอนในรูปตัวเงินระหว่างผู้ก่อมลพิษกับผู้รับ
มลพิษ (Sarawut  Sangnarin, 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  มูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด (Total Economic Value: TEV) 
ที่มา : Sarawut  Sangnarin (2013) 
 

นักเศรษฐศาสตร์ได้จำแนกมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของสิ่งแวดล้อมออกเป็น 3 
ประเภท อันได้แก่ มูลค่าการใช้ประโยชน์ (Use Value) มูลค่าสงวนไว้ใช้ในอนาคต (Option Value) 
และมูลค่าไม่ใช้ประโยชน์ (Non-use Value) ดังนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด (Total Economic 
Value: TEV) สามารถหาได้จาก 

Total Economic Value: TEV = Use Value + Option Value + Non-use Value 
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มูลค่าการใช้ประโยชน์ (Use Value) เป็นมูลค่าอันเกิดจากการใช้ประโยชน์หรือ
สวัสดิการที่บุคคลได้รับจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถ้ารับประโยชน์โดยตรงเรียกว่า Direct use 
value เช่น ความสวยงามจากทิวทัศน์ ความเงียบสงบ มลพิษอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียมูลค่าการใช้ 
เช่น มลพิษทางอากาศเพ่ิมความเจ็บป่วย ส่วนมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางอ้อมหรือ Indirect use 
value เป็นการที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์ในฐานะเป็นปัจจัยการผลิต เช่น มลพิษทางน้ำทำ
ให้ค่า BOD สูงจนมีผลต่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง น้ำมันรั่วไหลสู่ทะเลมีผลกระทบต่อการทำประมง 

มูลค่าสงวนไว้ใช้ในอนาคต (Option Value) เป็นมูลค่าเผื่อใช้ในอนาคตของบุคคล 
โดยบุคคลเต็มใจจ่ายในปัจจุบันเพ่ือให้ตัวเองหรืออนุชนรุ่นหลังมีโอกาสใช้สิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ถ้า
ต้องการแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ  Use หรือ Non-use Value ก็ตามแต่
เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราไม่อาจแน่ใจได้ว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ใช้จริงหรือไม่ ดังนั้น
ความเต็มใจจ่ายสำหรับการเผื่อใช้ในอนาคตดังกล่าวจึงไม่เท่ากับมูลค่าของสิ่งแวดล้อม โดยรายจ่าย
ของบุคคลจะรวมเอาความไม่แน่นอนที่จะมีโอกาสใช้ในอนาคต (Expected Value) ไว้ด้วยความเต็ม
ใจจ่ายซื้อสินค้าสิ่งแวดล้อมนี้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจส่วนเกินของผู้บริโภค (CS) ซึ่งบุคคล
คาดว่า เขาจะได้รับจากสินค้า ผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับจากการซื้อสินค้าก็คือ CS แต่เนื่องจากการ
ตัดสินใจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการคาดคะเน (Expected) จึงกล่าวได้ว่า CS ในที่นี้ก็คือ Expected CS 
: E(CS) 

จาก Gross WTP = Market Price + CS 
 
แต่ในความเป็นจริงนั้น ทรัพยากรธรรมชาติทุกแห่งมีขนาดและปริมาณลดลง เราไม่

สามารถแน่ใจได้ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในอนาคตหรือไม่ แนวคิดนี้ได้สมมติว่ามีความไม่แน่นอนใน
อุปทานสิ่งแวดล้อม และด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า บุคคลส่วนใหญ่ไม่ชอบความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
(Risk Averse) ดังนั้นบุคคลจึงเต็มใจจ่ายในจำนวนที่มากกว่า E(CS) เพ่ือประกันว่าเขาจะมีโอกาสได้
ใช้สิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้  Gross WTP ก็คือราคาเผื่อใช้ในอนาคต (Option Price) 
ซึ่ง OV คือ จำนวนเงินส่วนเกินที่บุคคลยอมจ่ายเพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ใช้สิ่งแวดล้อมในอนาคต
ด้วย 

โดยที่ Option Price = E(CS) + Option Value 
 
มูลค่าไม่ ใช้ประโยชน์  (Non-use Value) เป็นการที่ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมให้

ประโยชน์ต่อบุคคลในลักษณะของบุคคลมีความรู้สึกที่ดีเมื่อรับรู้ว่า สิ่งแวดล้อมยังอยู่ในสภาพที่ดีโดยที่
ไม่มีโอกาสใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ Direct หรือ Indirect Use Value สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลมีความ
เต็มใจจ่ายเพ่ือปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาจะไม่เคยได้ใช้ มูลค่าที่ไม่ได้ใช้ประกอบด้วย 
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มูลค่าของการดำรงอยู่ (Existence Value) และมูลค่าของการตกทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง (Bequest 
Value) 

Existence Value เป็นมูลค่าที่บุคคลได้รบัประโยชน์จากการดำรงอยู่ของลักษณะอัน
น่าพอใจของสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เคยมีโอกาสได้พบเห็นหรือใช้ประโยชน์โดยตรง
ทางกายภาพเลยก็ตาม แต่ทรัพยากรเหล่านี้มีมูลค่าอยู่ในตัวเอง ( intrinsic value) ควรค่าแก่การ
รักษาไว้ เช่น ปะการังใต้ทะเล 

โครงการลงทุนพัฒนาโดยส่วนใหญ่มักก่อให้เกิดผกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของ
คุณภาพและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในโครงการพัฒนาสามารถ
กระทำโดยการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับผลประโยชน์ของโครงการและ  TEV เราสามารถเขียน
กฎพื้นฐานได้ว่า 

1)  สมควรลงทุนในโครงการพัฒนา ถ้า 
(BD - CD - BP) > 0 

2)  ไม่สมควรลงทุนในโครงการพัฒนา ถ้า 
(BD - CD  - BP) < 0 
กำหนดให้ BD = ผลประโยชน์ของโครงการ 

CD = ต้นทุนของโครงการ 
BP = ผลประโยชน์ของการปกป้องสิ่งแวดล้อม หรือต้นทุนที่

จ่ายไปเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมกรณีมีโครงการ 
 

ในความเป็นจริง TEV เป็นค่าที่ใช้วัด BP ซึ่งก็คือมูลค่าของผลประโยชน์ทั้งหมดในรูป
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านตลาดจึงไม่มีราคาตลาด ดังนั้นเราจึง
จำเป็นต้องตรวจสอบวิธีการซึ่งสามารถนำมาใช้วัดองค์ประกอบของ TEV 

การประเมินค่าผลประโยชน์ (Valuing Benefits) ในประเทศที่ พัฒนาแล้ว การ
ประเมินความเสียหายนำมาใช้เพ่ือพิจารณาการชดเชยในรูปตัวเงินจากบุคคลหรือกลุ่มคนบุคคลที่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปโดยของเสียที่ อันตรายที่ปลดปล่อยออกมา 
ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมของโครงการหรือกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายออกมาในรูปตัวเงิน 
(Money Terms) โดยแสดงเป็นค่า 1) มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไป และ 2) มูลค่าของการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรให้กลับสู่สภาพเดิม ดังตัวอย่างตารางที่ 2.5 (Sarawut  Sangnarin, 2013) 
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ตารางท่ี 2.5  แสดงมูลค่าของทรัพยากรและมูลค่าการฟ้ืนฟู สำหรับกรณ ีA และ B 
  

A B 

- มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไป 
- ต้นทุนการฟ้ืนฟู 

$ 1.2 ล้าน 
$ 0.6 ล้าน 

$ 1.6 ล้าน 
$ 3.8 ล้าน 

 
ที่มา : Sarawut  Sangnarin (2013) 
 

จากตารางที่ 2.5 สำหรับกรณี A มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปจากน้ำมัน หรือการ
ปลดปล่อยกากของเสียอันตรายมีค่าเท่ากับ $ 1.2 ล้าน แต่ต้นทุนของการฟ้ืนฟูทรัพยากรให้กลับสู่
สภาพเดิมมีค่าเพียง $ 0.6 ล้าน ดังนั้น ต้นทุนการฟ้ืนฟูจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องวัดค่าความเสียหาย 
ส่วนในกรณี B มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเท่ากับ $ 1.6 ล้าน มีค่าน้อยกว่าต้นทุนการฟ้ืนฟู 
เพราะฉะนั้น มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียจึงถูกนำมาใช้ประเมินค่าความเสียหายปัญหาสำคัญในการ
ประเมินต้นทุนของการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย เช่น การกำหนดระดับคุณภาพที่แท้จริง
ของทรัพยากรเดิม ทางเลือกต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรภายใต้แนวคิดประสิทธิผลต้นทุน  การ
กำหนดทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีความเท่าเทียมกับทรัพยากรหนึ่งที่สูญเสียไป 

จุดมุ่งหมายของการวัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการออกมาในรูปตัวเงิน
นั้น เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการการลงทุนในอันที่จะฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้น ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมใด ๆ จะถูกวัดในรูปตัวเงิน และมูลค่าทั้งหมดของ
ค่าใช้จ่ายจะเป็นตัวกะประมาณมูลค่าของทรัพยากรที่สั งคมนำไปใช้  จึงจำเป็นต้องกำหนด
ผลประโยชน์ของโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้มากกว่าต้นทุนในการใช้ทรัพยากรซึ่งค่าใช้จ่ายควรจะ
เกิดขึ้นจนกระทั่งผลประโยชน์หน่วยสุดท้ายเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้าย  (MB = MC) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ทรัพยากร นั่นคือ ณ ระดับนี้ ผลประโยชน์สุทธิ
โดยรวมจะมีค่ามากที่สุดด้วย (Sarawut  Sangnarin, 2013) 

แนวคิดของ “ผลประโยชน์” (Benefit) มีรากฐานมาจาก “สิ่งที่บุคคลต้องการ”    
นั่นคือ ความพึงพอใจของบุคคล ซึ่งสิ่งนี้จะต้องถูกวัดออกมาในรูปผลประโยชน์ โดยการที่บุคคลมี
ความพอใจสำหรับบางสิ่งอย่างมากจะแสดงในรูปของความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสิ่งนั้น (Willingness 
to Pay : WTP) ถ้าบุคคลในสังคมเต็มใจจ่ายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ผลประโยชน์ที่ได้รับจะมี
ขนาดใหญ่กว่ากรณีใช้ราคาตลาดเป็นเครื่องชี้วัด ส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เราเรียกว่าส่วนเกินผู้บริโภค
หรือความพอใจส่วนเกิน (Consumer Surplus : CS) เนื่องจากบุคคลเต็มใจจ่ายมากกว่าราคาตลาด 
ดังนั้น การวัดผลประโยชน์ก็คือการวัดพ้ืนที่ภายใต้ เส้นอุปสงค์  : เส้นโค้งอุปสงค์มาร์แชลล์  
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(Marshallian Demand Curve) การเคลื่อนย้ายขึ้นลงตามเส้นอุปสงค์นี้ ระดับรายได้ยังคงไม่
เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการมีโครงการ
ลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือนโยบายใด ๆ สวัสดิการของสังคม ความกินดีอยู่ดี หรือความพอใจ
ของบุคคลต้องคงที่เท่าเดิมเช่นก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วความพอใจจะผันแปรเมื่อ
เคลื่อนย้ายขึ้นลงตามเส้นอุปสงค์ หรือ เราอาจจะถามผู้บริโภคว่า ถ้าต้องการเพ่ิมราคาขึ้นมา ณ ระดับ
ราคา P เขาเต็มใจยอมรับการชดเชย (WTA) ด้วยจำนวนเงินเท่าไร จึงจะไม่ทำให้เขารู้สึกเลวลง
กว่าเดิม นั่นคือมีระดับรายได้เช่นเดิม ดังนั้นสรุปได้ว่ามีสองวิธีที่ใช้วัดผลประโยชน์จากการฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม และสองวิธีใช้วัดผลเสียอันเกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ 

1)  WTP เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ 
2)  WTA เพ่ือนำมาซึ่งผลประโยชน์ 
3)  เพ่ือป้องกันการสูญเสีย 
4)  WTA เพ่ือให้ทนต่อการสูญเสีย 
วิธีวัดด้านผลประโยชน์และด้านความสูญเสียมีความแตกต่างกัน เหตุผลก็คือสำหรับ

ผู้บริโภคหรือบุคคลแล้ว กรณีของผลประโยชน์จะอิงอยู่กับ “แบบแผนของการจ่ายซื้อ” ขณะที่กรณี
สูญเสียจะอิงกับ “แบบแผนของการชดเชย” นักเศรษฐศาสตร์บางท่านได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างสองวิธีนี้โดยใช้หลักจิตวิทยาที่ว่า บุคคลเรามักจะกลัวการสูญเสียมากกว่าการได้รับ
อะไรใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต ดังนั้นโครงการลงทุนต่าง ๆ ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย ให้แก่ผู้รับผลกระทบ
ด้วยมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าที่บุคคลหรือผู้รับผลกระทบเต็มใจจ่ายเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปให้
กลับมาเหมือนเดิมนั่นคือ WTA > WTP (Sarawut  Sangnarin, 2013) 

อดิศร์   อิศรางกู ร  ณ  อยุ ธยา  และคณ ะ (2555) เสนอวิธีการประเมินค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติทางเศรษฐศาสตร์หลัก ๆ นั้น อาจแบ่งออกเป็น 3 วิธีการหลักได้แก่ วิธีการใช้
มูลค่าตลาด วิธีการใช้ตลาดตัวแทน และวิธีการใช้ตลาดสมมติ โดยแต่ละวิธีนั้นมีแนวคิดดังต่อไปนี้ 

1) วิธีการประเมินโดยใช้มูลค่าตลาด (Market Value Approach) เป็นการวัดมูลค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยประเมินค่าออกเป็นตัวเงินโดยใช้มูลค่าตลาดที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดที่ว่า 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ แล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปตัวเงินของ
ราย ได้ ห รื อรายจ่ าย  ดั งนั้ น การเปลี่ ยนแปลงใน รูป ตั ว เงิน นี้ ส าม ารถใช้ แทนมู ลค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้ไป ซ่ึงเทคนิคในการประเมินด้วยวิธีการนี้มีหลายวิธี เช่น การวัดมูลค่าการ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถในการผลิต (Change in Productivity) มูลค่าค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 
(Preventive Expenditure) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 

2) วิธีการประเมินโดยใช้ตลาดตัวแทน (Surrogate Market Value Approach) จะ
นำมาใช้ประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าตลาดได้ โดยตรง เช่น การ



56 

ประเมินมูลค่าโดยใช้ มูลค่าของทรัพย์สิน (Property Value) การประเมินค่าโดยใช้สินค้าเป็นตัวแทน 
(Proxy Goods) การประเมินค่าโดยใช้ต้นทุนการเดินทาง (Travel Cost Method) 

3) วิธีการประเมินค่าโดยใช้ตลาดสมมติ (Hypothetical Market Approach) เป็น
การประเมินมูลค่าโดยอาศัยการสร้างสถานการณ์สมมติ โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าหลายเทคนิค
ด้วยกัน แต่ที่นิยมคือ วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินมูลค่า (Contingent Valuation Method : 
CVM) ซึ่งเป็นการประเมินค่าโดยอาศัยหลักการสมมติเหตุการณ์ที่จะเกิดประโยชน์หรือผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ขึ้นมา จากการสอบถามมูลค่าเต็มใจจ่าย (Willingness To 
Pay : WTP) ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงให้ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้น หรือการสอบถามมูลค่าความเต็ม
ใจรับ  (Willingness To Accept Compensation : WTA) ในกรณี ที่ ทดแทนเมื่ อไม่มีการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ จากประชาชนโดยตรง 

วิธีการประเมินค่าโดยวิธีการสมมติสถานการณ์ (Contingent Valuation Method : 
CVM) โดยทำการสัมภาษณ์ประชาชนโดยตรง เป็นวิธีที่ใช้คำถามจากการสำรวจเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง (Stated Preference Technique) ซึ่ง
สามารถใช้ประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติได้ทั้ง Use Value และ Non-Use Value โดยถามถึง
ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay) หรือความเต็มใจรับค่าซดเชย (Willingness to Accept 
Compensation) ของบุคคลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณและ/หรือคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติที่ 
กำลังเกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น (Hypothetical Situation) แต่ลักษณะคำถามทั้ง 2 แบบแสดงให้เห็น
ถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (Property Right) และระดับความพึงพอใจที่อ้างอิง (Reference Level of 
Utility) ต่างกัน เช่น ถ้าการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลดี และประชาชนไม่มี
กรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาตินั้น ลักษณะของคำถามควรจะเป็นความเต็มใจจ่าย แต่
ลักษณะคำถามแบบความเต็มใจรับจะถามในกรณีเช่น เงินชดเชยสำหรับการยอมรับเงินชดเชย 
สำหรับสภาพความเสื่อมโทรมของคุณภาพทรัพยากรป่าไม้ระดับหนึ่งเป็นเท่าใด คำถามแบบความเต็ม
ใจรับ จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าบุคคลมีกรรมสิทธิ์ในการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองวิธี คือ ความเต็มใจจ่ายจะถูกจำกัด 
ด้วยรายได้ของบุคคล ในขณะที่ความเต็มใจรับไม่ถูกจำกัด ในทางปฏิบัติความเต็มใจรับยากที่จะวัดได้
อย่างถูกต้อง เพราะไม่มีขอบเขตของค่าสูงสุด ด้วยเหตุผลนี้ความเต็มใจจ่ายจึงถูกนำมาใช้บ่อยมากกว่า
ความเต็มใจรับในการประเมินผลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทั้งนี้การออกแบบสอบถามวิธีการประเมินค่าโดยวิธีการสมมติสถานการณ์ Mitchell 
& Carson (1989) แนะนำว่าควรประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ การสร้างเหตุการณ์สมมติ ข้อมูล 
เศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ประเมินค่า รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1)  การสร้างเหตุการณ์สมมติ (Hypothetical Market) ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการ 
สำรวจวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่า เพราะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้
ศึกษาต้องการประเมินมูลค่า ควรระบุให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันการสับสนเกี่ยวกับหลาย ๆ ประเด็น เช่น 
(1) วิธีที่ผู้ตอบจะจ่ายเงิน วิธีที่ใช้ต้องเหมาะสมกับงานวิจัย เพ่ือให้ได้ค่าตอบที่น่าเชื่อถือ เช่น การให้
จ่ายเป็นภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้น กรณีการศึกษาป้องกันน้ำท่วม (2) สถานการณ์ของตลาดเทียมที่สร้างขึ้น 
ทำอย่างไรจึงจะถ่ายทอดให้ผู้ตอบเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงออกมา เพราะค่าความเต็มใจจ่ายนั้นเป็นมูล
ค่าท่ีผู้ตอบเองก็ไม่เคยนึกถึงมาก่อน (3) ควรให้ผู้ตอบตระหนักถึงข้อจำกัดทางด้านรายได้เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาด้านอคติของข้อมูล (Bias) และพยายามให้ผู้ตอบคล้อยตามสถานการณ์ที่สมมติขึ้นว่า 
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และค่าความเต็มใจจ่ายที่ตอบมานั้นจะทำให้รายได้สุทธิของผู้ตอบ
ลดลง 

2)  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic data) เป็นส่วนที่เกี่ยวกับ เพศ 
อายุ อาชีพ รายได้ พื้นฐานการศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เป็นเรื่องส่วนตัว ข้อมูลส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นตัวแปร
อิสระที่จะตรวจสอบว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีนัยสำคัญทางสถิติกำหนดขนาดของความเต็มใจจ่าย ซึ่งจะ
ช่วยในการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป อย่างไรก็ตามพบว่าค่าถามเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งผู้ตอบบาง
คนอาจหลีกเลี่ยงไม่ตอบเพราะกลัวเรื่องภาษีรายได้ และโดยธรรมชาติของงานสำรวจ วิธีสมมติ 
สถานการณ์ให้ประเมินค่าที่เป็นการสร้างสถานการณ์เพ่ือให้ตอบค่าความเต็มใจจ่าย ซึ่งมีโอกาสที่จะ
เกิดจุดอ่อนในเรื่องปัญหาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจ นักเศรษฐศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญด้านวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่า จึงแนะนำให้ทำการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
ด้วยการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากรหรือไม่ โดยนำข้อมูลเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลสำมะโนประชากร ถ้าพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลสำมะโน
ประชากรจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูล 

3)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ ต้องการประเมินค่า เพ่ือตรวจสอบระดับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ เพราะการรู้ จักหรือมีความคุ้นเคยกับ
ทรัพยากรธรรมชาติน่าจะมีส่วนกำหนดขนาดของค่าความเต็มใจจ่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาต้อง
ศึกษารายละเอียดของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจคุณลักษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการประเมินค่าลักษณะของคำถามที่สมมติขึ้นของวิธีสมมติสถานการณ์ให้
ประเมินค่าแบ่งเป็น 

(1)  วิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่าท่ีมีลักษณะคำถามเปิด (Open-Ended) 
วิธีนี้เป็นการสอบถามผู้ตอบว่ามีความเต็มใจจ่ายเงินเท่าใด เพ่ือเปิดโอกาสให้

ผู้ตอบ ไต้แสดงความเต็มใจจ่ายมากที่สุด (Maximum Willingness To Pay) ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องการศึกษา ซึ่งการตั้งคำถามลักษณะนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ค่อนข้างตอบยาก ดังนั้น
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จึงมีโอกาสที่ผู้ตอบจะไม่ตอบค่อนข้างมาก หรืออาจตอบค่าความเต็มใจที่จ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่า
ความเป็นจริง และอาจเกิดค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายสูงมาก เช่น สอบถามว่า
ท่านมีความเต็มใจจ่ายเท่าไหร่เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบป่าชุมชน เป็นต้น 

(2)  วิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่าท่ีมีลักษณะคำถามปิด (Close-Ended) 
วิธีนี้เป็นการสอบถามมูลค่าความเต็มใจจ่ายโดยการระบุจำนวนเงินให้ผู้ตอบ

ตอบรับ หรือปฏิเสธมูลค่าที่เสนอขึ้น เนื่องจากแนวคิดนี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไม่พยายามระบุมูลค่าที่
แน่นอน หรือมูลค่าที่แน่นอนนั้นทำออกมาได้ยาก ดังนั้นการระบุจำนวนเงินให้ผู้ตอบพิจารณาเพ่ือ
ยอมรับหรือปฏิเสธจึงเป็นข้อดีของวิธีนี้โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าทรัพยากรป่าไม้ 
ดังต่อไปนี้ 

4)  Single Bounded Close-Ended CVM เป็นการสอบถามความเต็มใจจ่ายด้วย
คำถาม ปิดโดยเสนอเพียงราคาเดียว เพ่ือให้ผู้ตอบตอบว่า เต็มใจจ่าย หรือไม่จ่าย ตัวอย่างเช่น ท่าน
เต็มใจจะจ่ายเงินจำนวน X บาทหรือไม่ เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

ความน่าจะเป็นจากคำถามปิดขั้นเดียว มี 2 เหตุการณ์คือ ยอมรับที่จะจ่าย หรือ
ปฏิเสธที่จะจ่าย กำหนดให้ X คือ ราคาเสนอเริ่มต้น ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้แก่ 

 
Pr (Yes to X)  =  Pr (X > maximum WTP) และ 
Pr (Yes to X)  = Pr (X < maximum WTP) 
 
5)  Double Bounded Close-Ended CVM เป็นการสอบถามความเต็มจ่ายโดย

คำถาม ปลายปิดโดยการเสนอราคาสองราคาให้ผู้ตอบตอบว่าเต็มใจจ่ายหรือไม่ ตามราคาท่ีเสนอมาให้ 
โดยขั้นตอนการเสนอสองราคาคือ 

ถ้าผู้ตอบ ตอบว่าเต็มใจที่จะจ่าย ให้เพ่ิมราคาที่เสนอขั้นเป็นสองเท่าของราคาที่
เสนอครั้งแรกและถามผู้ตอบอีกครั้งว่าเต็มใจที่จะจ่ายอยู่อีกหรือไม่ 

ถ้าผู้ตอบ ตอบว่าไม่เต็มใจที่จะจ่าย ให้ลดราคาที่เสนอลงครึ่งหนึ่งของราคาที่
เสนอครั้งแรกและถามผู้ตอบอีกครั้งว่าเต็มใจที่จะจ่ายอยู่อีกหรือไม่ โดยกำหนดให้ X เป็นราคาเสนอ
เริ่มต้น Xu เป็นราคาเสนอถัดมาเม่ือตอบตกลง (Yes) ในราคาเสนอเริ่มต้น (X) และ Xl เป็นราคาเสนอ
ถัดมา เมื่อตอบไม่ตกลง (No) 

ตัวอย่างเช่น ถามในขั้นแรกว่า ท่านยินดีจ่าย X บาท เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนหรือไม่ ถ้าเต็มใจจ่ายขั้นแรก จะถามต่อด้วยมูลค่าที่สูงขั้น คือ Xu แต่ถ้าไม่เต็มใจจ่ายในขั้นแรก
จะสอบถามต่อด้วยมูลค่าที่ลดลงคือ Xl ความน่าจะเป็นจากคำถามปิดสองขั้น มี 4 เหตุการณ์ คือ 
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Pr (Yes,Yes) =   Pryy(X,Xu ) Pr (Xu  maximum WTP) 

Pr (Yes,No) =  Pryn(X,Xu) Pr (X  maximum WTP  X1) 

Pr (No,Yes) =  Prny(X,Xl) Pr (X  maximum WTP  Xl) และ 

Pr (No,No) =  Pr""(X,Xl) Pr (X  maximum WTP) 
ในการประมาณค่าความเต็มใจจ่ายจะประมาณค่าจาก Log-Likelihood 

Punction ความน่าจะเป็นร่วมของ 2 เหตุการณ์ (ดูรายละเอียด Hanemann et al.,1991) 
6)  Bidding Game Question เป็นการสอบถามความเต็มใจจ่าย โดยถามผู้ตอบว่ามี

ความเต็มใจจ่ายเงินจำนวน X บาทหรือไม่ในการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าผู้ตอบตอบว่าเต็มใจ
จ่าย ให้ถามผู้ตอบด้วยคำถามแบบเดียวกันแต่เพ่ิมราคาให้สูงขึ้น และทำซ้ำจนกระทั่งผู้ตอบตอบว่าไม่
มีความเต็มใจจ่ายอีกต่อไป โดยราคามากที่สุดที่ผู้ตอบตอบว่าเต็มใจที่จะจ่าย คือความเต็มใจที่จะจ่าย
มากที่สุดนั่นเอง และในทางกลับกันถ้าผู้ตอบตอบว่าไม่เต็มใจที่จะจ่าย ให้ลดราคาลง เรื่อย ๆ จน
ผู้ตอบตอบว่าเต็มใจที่จะจ่ายอีกครั้ง 

7)  Contingent Activity Question เป็นการสอบถามผู้ตอบว่าจะเปลี่ยนแปลง
ระดับกิจกรรมอย่างไร เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ ถ้ากิจกรรม
ดังกล่าวสามารถแสดงได้ในรูปแบบจำลองทางพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น แบบจำลองอุปสงค์ของต้นทุนการ
เดินทาง (Travel Cost Demand Model) เพ่ือใช้ประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้ หรือแบบจำลอง
พฤติกรรมในการป้องกัน (Averting Behavior Model) หรืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งวิธีการ
ประเมินมูลค่าทางอ้อมแบบนี้สามารถนำมาใช้เพื่อวัดค่าความเต็มใจที่จะจ่ายได้ 

สรุปข้อดีข้อเสียของรูปแบบของคำถามวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่า 
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ตารางที ่2.6  ข้อดีข้อเสียของรูปแบบของคำถามวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่า 
 

ลักษณะคำถามปลายเปิด 
รูปแบบของคำถาม ข้อดี ข้อเสีย 

Open-Ended - ลักษณะของคำตอบเป็นค่าความ 
เต็มใจจ่ายสูงสุด 

- ลักษณะคำตอบของค่าความเต็ม
ใจจ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริง
อาจ ได้รับค่าคำตอบที่ต่ำ หรือ
เป็นศูนย์ 

- ลักษณะคำตอบของค่าความเต็ม
ใจจ่ายมีค่ากระจายมาก ทำให้เกิด
ความแปรปรวนสูง 

- ผู้ตอบอาจใช้เวลาในการคิดนาน
ในการหาคำตอบ 

Single Bounded 
Close-Ended 

- รูปแบบคำถามสามารถลดปัญหา 
การตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง'
ได้ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถ 
ทำได้ง่าย 

- การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายที่ 
ได้มีค่าความแปรปรวนของ
ค่าเฉลี่ย ความเต็มใจจ่ายสูง 
(ประกาย  ธีระวัฒนากุล,2550) 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
ลักษณะคำถามปลายเปิด 

รูปแบบของคำถาม ข้อดี ข้อเสีย 
Double Bounded 

Close-Ended 
- สามารถลดปัญหาความ

แปรปรวนสูงทำให้ค่าประมาณ
ค่าท่ีได้แม่นยำ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถทำ 
ได้ง่าย 

- ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ 
ตัดสินใจในการตอบคำถามมาก 

- เป็นการจำกัดค่าความเต็มใจจ่าย
สูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง 
เป็นความเอนเอียงที่เกิดจากค่า 
เสนอเริ่มต้น (Initial bid) 

Bidding Game 
Question 

- ลักษณะคำตอบทำให้ได้ค่าความ  
เต็มใจจ่ายสูงสุด ใกล้เคียงกับการ
ถามด้วยค่าถามแบบเปิด 

- ต้องใช้ระยะเวลาที่นานในการ
ตอบคำถามเพ่ือให้ได้ค่าความเต็ม
ใจจ่าย 
- การเก็บแบบสอบถามต้องใช้ผู้ 

สัมภาษณ์ในการต้นหาค่าความ
เต็มใจจ่าย 

- ปัญหาการตอบค่าไม่ตรงความ
เป็นจริง เนื่องจากค่าท่ีเสนอครั้ง
แรกมี ผลต่อการตอบค่าความเต็ม
ใจจ่าย 

Contingent Activity 
Question 

- ลักษณะคำถามใช้ความคิดเห็น 
การลำดับความสำคัญในการ 
คำนวณมูลค่า 

- ถ้ามีจำนวนโครงการการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง 
ๆ ให้เรียงลำดับมากเกินไปอาจ
เกิดปญัหาการเรียงลำดับของ 
ความสำคัญของโครงการ 

- ค่าท่ีได้อาจไม่ตรงกับความเป็น
จริง เนื่องจากลักษณะโครงการที่
ถามไป อาจไม่ใช่โครงการที่ผู้ตอบ
ต้องการ สนับสนุน 

ที่มา : รวบรวมโดยผู้ศึกษา 



62 

ทั้งนี้การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีสมมติสถานการณ์ให้ประเมินค่าหรือ 
วิธี CVM เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการสำรวจทัศนคติของประชาชน Mitchell & Carson (1989) เสนอว่า
ควรเก็บแบบสอบถามอย่างน้อย 600 ตัวอย่างขึ้นไป เพ่ือลดความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย ความเต็มใจจ่าย
พิจารณาได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งในขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวค่าความคาดเคลื่อนความเต็ม
ใจจ่ายที่ประมาณได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 15 เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสินค้าและบริการที่ไม่มี
ราคา เพราะไม่มีตลาดรองรับ เป็นการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจถูกนำมาใช้ประเมินผลเสียและผลประโยชน์
ของโครงการ ในทางเศรษฐศาสตร์ได้จำแนกมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ มูลค่าการใช้ 
(Use Value) และมูลค่าที่ไม่ได้ใช้ (Non-use Value) (Pearce and Turner, 1990)  

Alemu Mekonnen (2 000 ) ได้ ท ำก ารศึ กษ าเรื่ อ ง Valuation of Community 
Forestry in Ethiopia: a Contingent Valuation study of Rural Flouseholds โด ย ใช้ วิ ธี ส ม ม ติ
เหตุการณ์ให้ประเมินค่า (CVM) รวมถึงหาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่าย และความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้ งป่าชุมชน โดยใช้คำถามปลายเปิด (Open-Ended) และวิเคราะห์ด้วย Tobit Model ผล
การศึกษาด้านปัจจัยพบว่า ขนาดของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ระยะการเดินทางไปยังแปลง
เพาะปลูก จำนวนของต้นไม้ที่เป็นเจ้าของ และเพศของหัวหน้าครัวเรือน มีผลต่อความเต็มใจจ่าย 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยการใช้เครื่องมือประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมที่
สอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Contingent Valuation Method: CVM) เป็นเครื่องมือที่มีความคล่องตัว
สูง สามารถนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าได้หลากหลายประเภท จากการสร้างสถานการณ์สมมติ และ
สอบถามบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือถามถึงความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay: WTP) เพ่ืออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือเป็นความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย (Willingness to 
Accept: WTA) เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เกิดผลกระทบ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
2543)  

เจนจิรา  พวงมาลี (2556) ทำการศึกษาเรื่องมูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่าชุมชน บ้านเขา
เขียว ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือเข้าใจ
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์ และมูลค่าการใช้ประโยชน์ของป่าของ ราษฎรในพ้ืนที่ 
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าประเภทของป่าที่มีการเก็บหามี 9 ชนิดได้แก่ ไม้
พ้ืน ไม้ไผ่ หน่อไม้ ผลไม้ป่า พืชผักป่า เห็ด พืชกินหัว แมลงและผลผลิตจากแมลง และสมุนไพร มีมูลค่า
การใช้ประโยชน์รวม 601,163.50 บาทต่อปี มูลประโยชน์สุทธิ 395,981.90 บาทต่อปี เฉลี่ย 10,971.71 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี และมีการเพ่ิมมูลค่าของป่าคือหน่อไม้ไผ่รวกจากป่าชุมชน เป็นวัตถุดิบในการแปร
รูปทำเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มีปริมาณทั้งหมด 650 กิโลกรัมต่อปี 

ภัทรกันย์  นาคะวรพันธุ์ (2556) ศึกษาเรื่องการประเมินมูลค่าแนวปะการัง บริเวณรอบ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการ โดยใช้วิธีต้นทุนการ
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เดินทาง (TCM) และประเมินมูลค่าการฟ้ืนฟูแนวปะการังบริเวณรอบเกาะเสม็ดโดยใช้วิธีสมมติเหตุการณ์ 
(CVM) รูปแบบคำถามปลายปิดขั้นเดียว (Single Bounded Close-Ended) ใช้ แบบจำลองแบบโลจิต 
(Logit Model) สำหรับมูลค่าที่ใช้ประโยชน์ พบว่าเป้าหมายการเที่ยวในอีก 5 ปีข้างหน้า อายุ และราคา
เสนอของนักท่องเที่ยว มีนัยยะทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 93 ต่อ ความเต็มใจจ่ายเพ่ือฟ้ืนฟูแนว
ปะการังบริเวณเกาะเสม็ดเท่ากับ 922.30 บาทต่อคนต่อปี มูลค่าการใช้ประโยชน์โดยรวมของการใช้
ประโยชน์เท่ากับ 234.44 ล้านบาทต่อปี และใช้แบบจำลองโพรบิต (Probit Model) สำหรับมูลค่าจากการ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ พบว่าสถานภาพการรับรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และราคาเสนอของประชากรวัย
แรงงานในกรุงเทพฯ นัยยะทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 93 ต่อความเต็มใจจ่ายเพ่ือฟ้ืนฟูแนว
ปะการังบริเวณเกาะเสม็ดเท่ากับ 1,739.67 บาทต่อคนต่อปี มูลค่าการไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงเท่ากับ 4.49 
พันล้านบาทต่อปี ดังนั้นมูลค่าโดยรวมของแนวปะการัง เกาะเสม็ดเท่ากับ 4.72 พันล้านบาทต่อปี 

จากที่กล่าวมาพบว่า การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจมีการนำเสนอที่แตกต่างกัน 
คณะผู้วิจัยจึงสังเคราะห์องค์ประกอบของประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากแนวคิดของ 
Mitchell & Carson (1989), Pearce and Turner (1990), Alemu Mekonnen (2000), Freeman 
(2003), Sarawut  Sangnarin (2013), สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2543), อดิศร์  อิศรางกูร 
ณ อยุธยา (2555), เจนจิรา  พวงมาลี (2556), และ ภัทรกันย์  นาคะวรพันธุ์ (2556) เป็นหลัก จำนวน 3 
องค์ประกอบ คือ 3 ตัวแปรได้แก่  1) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (Total Economic Value 
ersonnel) 2) วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า  (Contingent Valuation Method) (ดูตารางที ่2.7) 



64 

ตารางที ่2.7  สรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบนวัตกรรม 
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1) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  
(Total economic value : TEV) 
1.1) มูลค่าเกิดจากการใช้ (use value)  
1.2) มูลค่าท่ีไม่ได้เกิดจากการใช้ (non-use 

value)  
1.3) มูลค่าเผื่อใช้ (option value) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

2) วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 
(Contingent Valuation methods, CVM) 
2.1) ความเต็มใจจ่าย (Willingness to Pay) 
2.2) ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชย 

(Willingness to Accept: WTA) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 

 
จากตารางที่  2.7 มีนักวิชาการจำนวน 9 ท่ านสรุปคุณลักษณะและสั งเคราะห์

องค์ประกอบนวัตกรรม 7 ตัวแปร โดยคัดเลือก ตัวแปรที่มีความสอดคล้องของวิชาการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
ดังนั้นคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 2 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่ละตัวดังนี้ 
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มาตรวัดตัวแปรการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบที่ 1 มูลค่ารวมทางเศรษฐศาสตร์ คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จาก

นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ทางวัฒนธรรมมี
ความสำคัญและให้ประโยชน์กับสังคมหลายรูปแบบ ซึ่งในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมจะต้อง
คำนึงถึงประเภทของมูลค่าสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  มา
จัดสรรสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ทางวัฒนธรรม โดยซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการใช้ (Use Value) 
และมูลค่าจากการมิได้ใช้ (Non-Use Value) 

ดังนั้นในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินต้องตัดสินใจก่อนวัดมูลค่า ว่า
ประเภทใดที่ควรทำการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มูลค่าสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ มี
ค ว าม ห ม าย ดั งต่ อ ไป นี้ (Mitchell & Carson, 198 9 ; Pearce and Turner, 1990 ; Alemu 
Mekonnen, 2000; Freeman, 2003; Sarawut  Sangnarin, 2013; สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2543; อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555; เจนจิรา  พวงมาลี, 2556; และภัทรกันย์  
นาคะวรพนัธุ์, 2556) 

1)  มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Use Value) คือ การที่สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์ที่เป็น
รูปธรรมกับประชาชนซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1.1)  มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยตรง (Direct Use Value) คือการที่
ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รับประโยชน์โดยตรงจากสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าชมอุทยานทาง
ประวัติศาสตร์ได้รับความเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ เป็นต้น 

1.2) มูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยทางอ้อม ( Indirect Use Value) คือ
การที่สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง และให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยผ่าน
กระบวนการผลิต เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพช่วยให้มียารักษาโรคที่มีประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิต หรือคุณภาพน้ำในแม่นำ้ที่สะอาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตน้ำประปาทำให้ค่าน้ำประปาลดลง 

2)  มูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ (Non-Use value) คือการที่สิ่งแวดล้อมให้
ประโยชน์ต่อประชาชนในรูปแบบของการสร้างความรู้สึกที่ดีเมื่อทราบว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดี 
โดยที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนั้นเลยไม่ว่าทางตรง (Direct Use) (Direct Use) 
หรือทางอ้อม (Indirect Use) (Indirect Use) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.1)  มูลค่าที่ เกิดจากการเลือกที่จะให้คงมีอยู่ต่อไป (Existence Value) 
(Existence Value) คือการที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเมื่อทราบว่าสิ่งแวดล้อมยังอยู่
ในสภาพที่ดี เช่น การอนุรักษ์เต่าทะเล ช้าง หรือสัตว์สงวนอื่น ๆ 
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2.2) มูลค่าเพ่ื อลูกหลาน (Bequest Value) (Bequest Value) คือการที่
ประชาชนได้ประโยชน์เมื่อทราบว่าสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งประชาชนรุ่นหลังจะสามารถใช้
ประโยชน์ในอนาคต 

3)  มูลค่าเผื่อใช้ในอนาคต (Option Value) (Option Value) คือมูลค่าที่ประชาชน
ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดในขณะนี้ แต่คิด
ว่าจะมีโอกาสใช้ประโยชน์ในอนาคต ดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ทางวัฒนธรรมไว้ขณะนี้
ประชาชนอาจได้รับประโยชน์เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
หรือสถานที่ทางวัฒนธรรมในอนาคตได้ถ้าเขาต้องการ 

สำหรับการประเมินมูลค่าทางวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำการวัดมูล
ค่าที่เกิดจากการใช้โดยตรง (Direct Use Value) คือการที่สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม นั่น
คือการที่ประชาชนเข้าไปสักการะหรือชมวัดซึ่งเป็นศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม่ จะทำให้ประชาชน
ในฐานะผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์และความพอใจจากการใช้ประโยชน์โดยตรงจากสิ่งแวดล้อม แต่
การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้รวมถึงมูลค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมในลักษณะที่สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่
เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งและให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยผ่านกระบวนการผลิต 

องค์ประกอบที่ 2 วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์
จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า โดยใช้คำถามจากการสำรวจ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพอใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งสามารถใช้ประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมได้
ทั้ง Use Value Non-Use Value และ Option Value ในการสำรวจของวิธี CVM เป็นการถาม
บุคคลด้วยคำถามที่ทำให้บุคคลต้องบอกถึงระดับประโยชน์หรือโทษในรูปของมูลค่าที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น (Hypothetical Markets) คำถามที่ใช้ใน
การศึกษาแบบ CVM CVM อาจจะถามในลักษณะความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness To pay: WTP) 
หรือความเต็มใจที่ยอมรับเงินชดเชย (Willingness To Accept Compensation: WTAC) โดย
สามารถตั้งคำถามได้หลายวิธีและแต่ละวิธีจะมีการนำมาปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ที่
แตกต่างกันซึ่งสามารถนามาดัดแปลงให้ สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมภายใต้
สถานการณ์ที่ต่างกันออกไปได้โดยการปรับเปลี่ยนลักษณะของคำถามที่ใช้ในการสำรวจทัศนคติของ
ประชาชนให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าวิธี CVM จะมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการประเมิน
มูลค่าสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็มีความยุ่งยากในการปฏิบัติมากกว่าวิธีอ่ืน โดยมีรายละเอียด 
ดั งนี้  (Mitchell & Carson, 1989 ; Pearce and Turner, 1990 ; Alemu Mekonnen, 2000 ; 
Freeman, 2003; Sarawut  Sangnarin, 2013; สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , 2543; 
อดิศร ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555; เจนจิรา  พวงมาลี, 2556; และ ภัทรกันย์  นาคะวรพันธุ์, 2556) 
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วิธีการประเมินค่าโดยการสอบถามประชาชนโดยตรง (Contingent Valuation 
methods, CVM) นั้นเป็นวิธีที่ซ้ำ ถามจากการสำรวจเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพอใจของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยการสำรวจเป็นการถามบุคคลด้วยคำถามที่ทำให้บุคคลต้องบอกระดับของ
ประโยชน์ หรือโทษในรูปของมูลค่าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดจริง หรือสมมติขึ้น 
(Hypothetical Markets) เช่น 

ก. ถามบุคคลว่าเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness To Pay : WTP) มากที่สุดเท่าไหร่ 
เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ข. ถามบุคคลว่าจะยอมรับเงินชดเชยเท่าไหร่ (Willingness To Accept : WTA) เพ่ือ
ทดแทนที่รัฐจะไม่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ค. ถามบุคคลว่าจะจ่ายเงิน(Willingness To Pay : WTP) X บาทหรือไม่ เพ่ือช่วยให้
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

ง. ถามบุคคลว่าจะยอมรับเงิน (Willingness To Accept Compensation) X บาท
หรอืไม่ เพ่ือทดแทนการที่รัฐจะไม่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมแบบ CVM มีรูปแบบการตั้งคา
ถามหลายวิธีและแต่ละวิธีจะมีการนำมาปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน CVM นั้น
เป็นวิธีที่มีความคล่องตัวสูง เพราะสามารนำมาใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้หลาย
ประเภท ทั้ง Use Value, Non-Use Value และ Option Value ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใดก็ตามที่มี
ผลต่อมนุษย์และประชาชนสามารถให้คาตอบได้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะ
สามารถใช้วิธี CVM ในการประเมินได้ ดังนั้นวิธี CVM สามารถนำมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับการ
ประเมินมูลค่าภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป วิธีการดัดแปลงเพ่ือให้วิธี CVM สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ กระทำโดยการปรับลักษณะของคาถามที่ใช้ในการสำรวจทัศนคติ
ของประชาชนให้ตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

วิธี CVM ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทัศนคติของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ต้องมี
การออกแบบแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามการ
สุ่มตัวอย่าง และท้ายสุดคือ การนำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทาง
สถิติ ด้วยเหตุนี้วิธี CVM จึงใช้เวลาในการศึกษามาก และเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการเก็บตัวอย่าง
วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมด้วยวิธี CVM นั้นสารถใช้วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ทุกประเภทตั้งแต่ 
Use Value, Non-Use Value และ Option Value ขึ้นอยู่กับลักษณะการตั้งคำถามที่สอบถาม
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในงานที่ค่อนข้างหลากหลายกว่าวิธีการ
ประเมินมูลค่าด้วยเทคนิคอ่ืน ๆ 
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จากที่กล่าวไปแล้วว่าวิธีการ CVM นั้นมีสองประเภทคือ CVM แบบเปิด และ CVM 
แบบปิด โดยแต่ละวิธีนั้นแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

CVM ที่มีลักษณะคำถามเปิด (Open-Ended) CVM แบบนี้จะถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า
เต็มใจที่จะจ่ายเงินเท่าใด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความเต็มใจที่จะจ่ายที่มากที่สุด 
(Maximum Willingness to Pay) ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ต้องการศึกษา ซึ่งการตั้งคำถาม
ลักษณะนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะตอบยาก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จะไม่ตอบ
ค่อนข้างมาก หรืออาจจะตอบค่าความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง CVM ที่มี
ลักษณะแบบปิด (Close-Ended) ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวิธีการสำรวจทัศนคติของประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนแสดงออกถึงระดับความสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมเหตุสมผลมาก
ยิ่งขึ้น วิธีการ Close-Ended CVM นั้นยังมีการพัฒนาขึ้นมา 5 รูปแบบด้วยกันดังนี้ Close-Ended 
Single Bid CVM, Double Bounded Close-Ended CVM, Contingent Ranking Approach, 
Bidding Game Question และ Contingent Activity Question Bidding Game Question เป็น
วิธีการถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่ามีความเต็มใจจะจ่ายเงินจำนวน X บาทหรือไม่ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจที่จะจ่าย ให้ถามผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยคาถามแบบเดียวกันแต่เพ่ิมราคาให้
สูงขึ้น และทำซ้ำจนกระทั่งผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าไม่มีความเต็มใจที่จะจ่ายอีกต่อไป โดยราคาที่มาก
ที่สุดที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจที่จะจ่ายก็คือ ความเต็มใจที่จะจ่ายมากที่สุดนั่นเอง และในทาง
กลับกันถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบว่าไม่มีความเต็มใจที่จะจ่าย ก็ให้ลดราคาลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบว่าเต็มใจที่จะจ่ายอีกครั้งหนึ่ง 

สำหรับการศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการตั้งคาถามแบบ Bidding Game Question ซึ่ง
วิธีนี้สามารถใช้หาเพ่ือหาค่าความเต็มใจสูงสุดได้ดีกว่าแบบคำถามปลายเปิด และสามารถขจัดปัญหา
ความเอนเอียงของราคาเสนอเริ่มต้นของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ในการศึกษาความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยได้ 4 ตัวแปรได้แก่ 
1) ต้นทุนที่ต่ำ (low cost), 2) การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (innovation differentiation), 3)
การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (quality differentiation), 4)การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
(marketing differentiation)  ดังแสดงในภาพที ่2.5  
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ภาพที ่2.5  องค์ประกอบของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 
 

2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
แนวคิดและความหมายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จากบทเรียนของการพัฒนาประเทศ โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็นโครงการที่ดี

แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมองที่โครงการเป็นตัวตั้งไม่ได้มองที่ประชาชน ดังนั้น การให้บทบาทและ
ความสำคัญของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในส่วนขององค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เห็นว่าหากจะให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืน
ต้องมองที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น 

พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 6) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
ชุมชนว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการท่องเที่ยว โดยการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถใน
การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถรองรับของชุมชนท้องถิ่นที่สำคัญ จึงกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวชุมชน
มีพ้ืนฐานแนวคิดที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวของพ้ืนที่  ในขณะที่ 
พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์ (2557 : 658) ได้ระบุว่า แนวคิดและต้นกำเนิดของคำว่า อีโคทัวร์ริซึม 
(ecotourism) มาจากประเทศตะวันตก มีการให้คำนิยามคำนี้หลากหลายขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละ
คนหรือสังคมที่ผู้เขียนหรือนักวิชาการคลุกคลีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาที่คู่

การประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์  

(Economic 
Valuation) 

วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า  
(Contingent Valuation Method) 

ความเต็มใจจ่าย  
(Willingness to Pay) 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  
(Total Economic Value personnel) 
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ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริบทสังคมไทยที่คนกับธรรมชาติมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกัน แนวคิดนี้จึงเน้นบทบาทของคนและชุมชนมากขึ้น ต่อมา วรรณวิมล  ภู่นาค (2558 : 
65) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนและชุมชน มี
บทบาทเป็นเจ้าของสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน นอกจากนั้น วรพันธุ์ 
คล้ามไพบูลย์ (2561 : 5) ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 
หมายถึง การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศ
ทางการท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชน จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน  การ
ท่องเที่ยวเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชน โดยการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการ
ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามของชุมชนสืบทอดรุ่นต่อรุ่น บริหารทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community 
base tourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการ
จัดการดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน” โดยมองว่าการท่องเที่ยวต้องทำงานครอบคลุม 5 ด้าน 
พร้อมกันทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วน
ในการจัดการ 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยว
เป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผนทิศทางการพัฒนา
ชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่าการท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือ
ต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ให้มีการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยเน้นความสำคัญของ
การจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 
ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาคำว่า “Community-based Tourism : CBT” การท่องเที่ยวที่ให้ชุมชน
เป็นฐานการบริหารจัดการ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ
ความหมาย ความเข้าใจและประสบการณ์ ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ เป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการด้านโฮมสเตย์ที่ต้องมี  
“ชุมชน” เป็นส่วนประกอบสำคัญการท่องเที่ยวกลายเป็น“เครื่องมือ” ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
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เนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ที่เป็นอันดับ
ต้น ๆ ของประเทศ และมีการกระจายไปในหลายภาคอย่างค่อนข้างชัดเจน เช่นการเดินทาง ที่พัก 
การซื้อของที่ระลึก ภัตตาคาร ร้านค้าต่าง ๆ จึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม ขยายมากขึ้น เช่นการเพ่ิมข้ึนของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว 
ไปถึงที่พักแบบพ้ืนบ้านที่เรียกว่า โฮมสเตย์ การเพ่ิมขึ้นของร้านอาหาร และแหล่งบริการอ่ืน ๆ เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัวไปในแทบทุกภูมิภาคของ
ไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพ่ิมจากการท่องเที่ยว  ที่เป็นผู้มาซื้อ
สินค้าถึงที่ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม (สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,2557 : 
25-26) แต่จากการที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจำกัดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่อยู่ในชุมชน
นั้น ๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมีข้อจำกัดใน
การใช้ทั้งสิ้น อย่างไรคือการใช้อย่างยั่งยืน และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และควรทำอย่างไร เมื่อ “ชุมชน” กลายเป็น “สินค้า” หรือ “เครื่องมือ” ที่เป็นทั้งผู้กระทำ
และผู้ถูกกระทำ ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ท้าทายและละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง  เสมือนกับการที่ต้อง
คำนึงถึงความรู้สึก ความยินดีของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงอยู่ตลอดเวลาในการที่
รัฐบาลจะดำเนินการพัฒนาใด ๆ จึง “ต้องให้ความสำคัญต่อชุมชนในระดับต้น ๆ และชุมชนต้องได้รับ
ประโยชน์” อยู่เสมอ (กรมการท่องเที่ยว, 2556 : 56)   

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า เมื่อชุมชนมาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็จะมีคำ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น อาทิเช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวผ่านชุมชน การ
ท่องเที่ยวในชุมชน ก็ขึ้นอยู่กับนิยามแห่งการสื่อความหมายต่อคำดังกล่าว แต่ที่แน่นอนก็คือ “ชุมชน” 
เป็นสิ่งที่ต้องถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอย่างไรคือการท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community 
Based Tourism : CBT” ที่เหมาะสมอันจะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล “เป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นและผู้มา
เยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์แก่
ชุมชน”ถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้วิจัยได้สรุปว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based 
Tourism) เป็น การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากร
การท่องเที่ยว กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคม
เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับ
ภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให้ เห็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  และพบว่า
คุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553 : 45-48) ได้

เสนอแนวคิดกระบวนการและองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT มีรายละเอียดดังนี้  
1)  ศักยภาพของคน ต้องเริ่มที่คนในชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดี

เสียก่อน เพ่ือความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้  มีความ
สามัคคี ทำงานร่วมกันได้ 

2)  ศักยภาพของพ้ืนที่ หมายรวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา คนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ในชุมชนของตน สามารถที่จะนำมาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อม
ในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องแนวคิด พ้ืนฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และการจัดการในพื้นท่ีได้ด้วย 

3)  การจัดการ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะทำอะไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิด
ความยั่งยืน สมดุลในกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้นชุมชนที่จะสามารถบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
หรือ CBT (Community based Tourism) ได้ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เป็นที่ยอมรับ มีความคิด มี
วิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพูดคุยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชนรู้ว่าพ้ืนที่ของตนจะ
มีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจาย จัดสรร
รายได้อย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่งสำคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมาย
รวมถึง ร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพ่ือส่วนรวม 

4)  มีส่วนร่วม มีได้อย่างไร การสื่อสารพูดคุย เป็นการสื่อความคิดเห็น การถกปัญหา 
รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิจัยท้องถิ่น
พบว่าชุมชนจัดให้มีเวทีพูดคุย ร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรวมถึงผู้
มาเยือนปฏิบัติตาม 

5)  ผลกระทบจากการทำการท่องเที่ ยวโดยหรือ  CBT (Community based 
Tourism) ทุกอย่างที่ดำเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ตั้ งอยู่ สิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งสิ้น ซึ่งมีผล
ด้านบวกและด้านลบ ดังนี้ 

5.1)  ผลกระทบด้านบวก ส่งผลให้ชุมชนมีจิตสำนึกเกิดการพัฒนาตนเอง พ่ึงพา
ตนเอง คิดเป็นทำเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นมีการรวมตัวกัน สร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความคาดหวังและความพยายามที่จะ
ดำเนินการเพ่ือให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม
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วัฒนธรรม 3) สิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนคือการรวบรวมองค์
ความรู้ ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ได้ เกิดความรัก ความภาคภูมิใน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การทำงาน
ร่วมกันในที่สุด 

5.2)  ผลกระทบด้านลบ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ จำนวนขยะที่เพ่ิมมาก
ขึ้นจาก นักท่องเที่ยว การใช้น้ำ ระบบนิเวศธรรมชาติ การรับวัฒนธรรมที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เกิด
กระแสการเลียนแบบ มีความขัดแย้งทางความคิด เสียความเป็นส่วนตัวในการที่จะต้องรองรับ
นักท่องเที่ยว และที่สำคัญคืออาจถึงกับสูญเสียเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  หากมีการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากเกินไป ในส่วนการตลาดนั้นแต่ละชุมชนจะต้องให้ข้อมูลแนะนำชุมชน
ตนเองและชุมชนอ่ืนที่ถูกต้องและน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว และที่น่าภูมิใจสำหรับชุมชนคือ การรักษ์
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบต่อกันมา แต่ชุมชน
ไม่ได้ละทิ้งพ้ืนฐานเดิม หรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามกระแสวัฒนธรรม และไม่ได้มุ่งหวังรายได้จาก
การท่องเที่ยวที่จะได้ให้เป็นรายได้หลักของชุมชนโดยละทิ้งอาชีพดั้งเดิมที่จะเป็นการที่จะปรับตัวเพ่ือ
รองรับกระแสการท่องเที่ยวที่เข้าไปในชุมชน  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้สรุปว่า องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนควรประกอบด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วิถีการผลิตที่
พ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ร่วมถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน ปราชญ์ หรือผู้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องต่ าง ๆ  ที่ หลากหลายทำให้ชุมชนรู้สึ ก เป็น เจ้ าของและเข้ามามีส่ วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากนั้นควรมีการจัดการโดยชุมชนเริ่มจากตั้งกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการท่องเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และมี
กองทุนของชุมชนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (2562 : 20) 
ได้เสนอแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพ่ือกำหนดทิศทาง 
แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยดำเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมนั้น จึงทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
แบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมีหลักการร่วมกัน ดังนี้ 
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1)  การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้
มีการพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจลง
มติที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร 

2)  สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วม ทำกิจกรรมร่วม 
ติดตามประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และรับประโยชน์ร่วมกัน 

3)  ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กร
ชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็ได้ เพ่ือกลไกที่ทำหน้าที่แทนสมาชิก
ทั้งหมดในระดับหนึ่ง และดำเนินการด้านการกำหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การจัดการ การ
ประสานงาน เพ่ือให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน 

4)  รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคำนึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ 

5)  มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สำหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และ
สามารถกำกับดูแลให้เป็นไปตามกติกาท่ีวางไว้ 

6)  ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมี
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน 

7)  การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชน
ด้วย เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
ร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

8)  รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

9)  การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดำรงอาชีพหลักของ
ตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการทำลายชีวิตและจิต
วิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน 

10)  องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
เป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด นโยบาย
รัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
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ดังนั้น ผู้วิจัยได้สรุปหลักการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ว่า หลักการทำงานการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม ไม่ใช่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือ 
ชุมชนอยู่ในบทบาทของเจ้าของกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ ใช่เป็นเพียงผู้ให้ความร่วมมือ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือ การท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่มีการจัดการท่องเที่ยวอยู่แล้วและหมู่บ้านที่จัดการ
ท่องเที่ยวนั้นต้องมีการเตรียมการและวางแผนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือความ
ยั่งยืนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยที่ชุมชนเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทางด้านเศรษฐกิจ การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นจะเน้นให้ความสำคัญกับการมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 185-188) ได้กล่าวไว้ว่า ชุมชนมีความ
พร้อมมีปัจจัยเอ้ืออำนวยต่อการเข้ามีบทบาทจัดการการท่องเที่ยวแล้วนั้น ผู้นำชุมชนและแกนนำที่
หลากหลาย ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร ฯลฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริการส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครูอาจารย์ใน
โรงเรียน เป็นต้น ร่วมกันประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการ
ผนึกกำลังความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุกคนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และนำวิสัยทัศน์ที่ได้มากำหนดเป็นเป้าหมาย เป็นทิศทางของการดำเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป วิสัยทัศน์ชุมชนหลายแห่งตัดสินใจเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และเป็นฝ่ายจัดการเองนั้น มีรูปแบบการคิดตัดสินใจด้วยการมองวิสัยทัศน์ 3 รูปแบบด้วยกันมีดังนี้ 

1)  มองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับคน
ภายนอก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่ และหวังว่าจะได้เพ่ือนที่เข้าใจ
ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เพ่ือ
ประสานการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น 

2)  การท่องเที่ยวทำให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่
ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ในกฎ กติกาของชุมชน 
การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ในชุมชน การสร้าง
มาตรฐานต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขีดความสามารถ
ที่ชุมชนจะจัดการได้ 

3)  การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการสร้าง
โอกาสในการฟ้ืนฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม โดยมองที่รายได้เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้
จากกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที่ยว 

ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบนี้มีพ้ืนฐานการคิดจากชุมชนเอง ที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของตนเองที่พร้อมจะสื่อต่อคนภายนอก โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
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นอกจากนั้นแล้ว ชุมชนเองยังต้องการความเข้าใจ ความร่วมมือของนักท่องเที่ยวในเคารพในกฎ กติกา 
ที่ชุมชนร่วมกันสร้างไว้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรมวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมาจากการกำหนดจากวิสัยทัศน์ที่จัดทำร่วมกันในชุมชน 
และนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความชัดเจนขึ้นโดยชุมชนจะมีการกำหนด
วัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ประการด้วยกันดังนี้ 

1)  เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ต้องเอ้ือ
อำนวยการเรียนรู้ต่อการกันและกันได้ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไปเยือนชุมชนชาวประมง
พ้ืนบ้าน นักท่องเที่ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที่ทำหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งด้วย 

2)  เพ่ือให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคนหนุ่ม
สาวได้เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้กลับฟ้ืนคืนสภาพได้ในระยะ
ต่อไป 

3)  เพ่ือก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่เผชิญต่อผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยวแบบเดิม ให้เข้ามีส่วนร่วมจัดการลดผลกระทบดังกล่าว และจัดระเบียบชุมชนให้เป็นระบบที่
ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

4)  เพ่ือเป็นเครื่องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุป ได้ว่าในมิติของชุมชนไม่ได้มองเรื่องรายได้เป็นเรื่อง
หลัก ผิดกับในระดับนโยบายการท่องเที่ยวมักจะให้ความสำคัญเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก หากเอา
คุณค่า วิธีคิดที่เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในสังคมไทย อันได้แก่ การมีน้ำใจ ความเอ้ืออารี ประกอบกับการมี
วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางสังคมของคนไทย ก็จะทำให้
การริเริ่มและมองการท่องเที่ยวได้ถูกทิศทางยิ่งขึ้น 

วรพันธุ์  คล้ามไพบูลย์ (2561 : 15) ได้กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเป็น
สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนภายนอก ดังนั้นทักษะความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่
ชุมชนเองยังมีคงวามกังวลอยู่พอสมควร แม้ว่าจะมีปัจจัยที่เอ้ือ และการสนับสนุนจากภายนอก
พอสมควร แต่ชุมชนเองต้องสามารถคาดการณ์และประเมินว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น
จากชุมชนให้กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมินอยู่ 7 
ประการด้วยกัน ดังนี้ 
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1)  ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และสภาพ
ปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่วมเชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนได้ แล้วจึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายการทำกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2)  การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด  เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชน
ต้องมีการคิดไตร่ตรองวินิจฉัย และร่วมตัดสินใจจะเปิดหมู่บ้านรองรับอย่างไร ควรเป็นรูปแบบใด ใคร
บ้างที่เกี่ยวข้อง ใครมีบทบาทจัดการอย่างไร และภายหลังนักท่องเที่ยวกลับแล้วมีการลดผลกระทบ
อย่างไร ด้วยวิธีการใด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชน 

3)  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมนี้ 
หรือผลักดันให้องค์กรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ขององค์กรนั้น ๆ แต่ทั้งนี้การดำเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมีผลประโยชน์
ที่เข้ามาเก่ียวข้อง 

4)  การพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หรือของดีในชุมชนเพ่ือจัดปรับเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถ
จะทำได้ 

5)  ความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว จะมีบทบาท
หลากหลายมากขึ้น คือจะมีผู้ที่ เกี่ยวข้องกับที่ พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การนำพา
นักท่องเที่ยว การสื่อความหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกนนำ
ภายในชุมชนเท่านั้น ควรมีระบบกระจายที่ท่ัวถึงและเป็นธรรม 

6)  การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่ ระรองรับ
นักท่องเที่ยวเพ่ือสามารถจัดปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

7)  ประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการความ
ต้องการความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุป การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดจากการประเมินผลโครงการและการรับผลประโยชน์โดยคำนึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสำคัญ สิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
เป็นไปได้ด้วยดีนั้นจำเป็นต้องพิจารณา จากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ธุรกิจการ
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การตลาด นโยบายรัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ประการสำคัญที่สุดก็คือการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วย   

พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 189-190) ได้กล่าวไว้ว่าการท่องเที่ยว
เป็นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยาก ที่ว่ายากนั้นก็เพราะการ
ท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที่ยวทำให้ชุมชนหลุดออกจากฐาน
การผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจด้านบริการ กำลังซื้อที่สูงกว่าของนักท่องเที่ยวจึงสามารถ
กำหนด “สินค้า” และ “บริการ” ได้ตามความต้องการ ทำให้สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวมักถูกครอบงำจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว เป็นดาบสองคมและมี
ความเสี่ยงอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในการพัฒนาอย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ชุมชนควรจะต้อง “รู้ตัว” เข้าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ยวนี้ตลอดจนการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียมความพร้อมชุมชน ซึ่งผู้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมี
กระบวนการทำงาน มีดังนี้ 

1)  ขั้นที่ 1 ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชนในการพิจารณาทั้งด้านบวกและลบ
ของการท่องเที่ยว ซึ่งในข้ันตอนนี้อาจจะมีเฉพาะผู้นำหรือกลุ่มสนใจ 

2)  ขั้นที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วม เป็นการดึงเอากลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ และผู้นำที่เป็นทางการ
และผู้นำทางธรรมชาติมาพูดคุยเรื่องผลดี-ผลเสีย อีกครั้ง เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้ร่วมกันตัดสินใจเรื่องนี้
ร่วมกัน 

3)  ขั้นที่ 3 ศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพ่ือศึกษาใน
หัวข้อดังนี้การสำรวจทางกายภาพทำแผนที่รอบนอก (แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินทำกิน) 
แผนที่รอบในหมู่บ้าน (แสดงที่ตั้งของบ้านเรือน ทรัพยากรคนสร้างและทรัพยากรธรรมชาติ) ศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยวศึกษากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนซึ่งผลการศึกษานี้
จะทำให้เห็นศักยภาพ ข้อจำกัดของชุมชน และปัญหาของชุมชนร่วมกัน 

4)  ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ทั้งในด้านศักยภาพ-ข้อจำกัด โอกาสและความ
เสี่ยง ในขั้นตอนนี้จะทำให้ชุมชนได้มองเห็นได้ด้วยตนเอง และสามารถเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนได้ การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้จะทำให้เกิดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และอาจ
พบว่าเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุด อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องการท่องเที่ยวเลยก็เป็นได้ 

5)  ขั้นที่ 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อน อาทิรวบรวมองค์ความรู้ ซึ่งแต่
ละชุมชนจะแตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน เช่น บางชุมชนเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 
บางชุมชนเด่นระบบการจัดการนิเวศที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งชุมชนต้องร่วมกัน
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ดึงเอกลักษณ์ให้เห็นร่วมกันก่อนนำสู่การเผยแพร่ออกไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม 
สอดคล้อง ปลอดภัย ไม่ทำลายระบบนิเวศเดิมมากนัก เช่น การปรับทางเดินในป่าเขา เป็นต้น 
ปรับปรุงบ้านพักและความสะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของชุมชนแต่ละแห่งที่ตกลงร่วมกัน 
โดยมีคณะกรรมการของชุมชนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน 
เช่น นักสื่อความหมาย การสร้างเวที เรียนรู้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเห็น
ความสามารถของชุมชน ในการรองรับการท่องเที่ยวทั้งความพร้อมจำนวนบุคลากร และขีด
ความสามารถในการรองรับทั้งพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน  

6)  ขั้นที่ 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา
ทำงาน หรืออาจใช้องค์การที่ชุมชนมีอยู่ เดิมแต่เพ่ิมเติมบทบาทหน้าที่ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจนกำหนดรูปแบบของการท่องเที่ยว โปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน์ สู่ชาวบ้านและ
ชุมชน และมาตรการในการป้องกันผลกระทบโดยอาจเป็นการสร้างกฎกติกาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว 

7)  ขั้นที่ 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่
สนใจ 

8)  ขั้นที่ 8 ทดลองดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ในขั้นตอนนี้อาจมีการจัดท่องเที่ยว
นำร่อง เพ่ือทดสอบความพร้อมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์
หรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นทิศทางในอนาคต 

9)  ขั้นที่ 9 ประเมินผล ในขั้นตอนประเมินผล อาจแยกออกมาเป็น 2 ส่วน คือ การ
ประเมินผลและสรุปบทเรียนหลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง และการประเมินผลเป็นช่วง ๆ ทุก ๆ 3 -6 
เดือน เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลจะช่วยให้เกิดการทบทวนตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง 

10)  ขั้นที่ 10 พัฒนาองค์กรการฝึกอบรม เช่น การบริหารจัดการ การสร้างการมีส่วน
ร่วม การสื่อความหมาย เป็นต้น การศึกษาดูงานสำหรับแกนนำองค์กรชุมชนเพ่ือจัดการท่องเที่ยว 
เพ่ือเสริมโลกทัศน์พัฒนาทักษะการบริหาร การจัดการในชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน เพ่ือ
เป็นตัวอย่างนำไปประยุกต์ หรือเป็นบทเรียนที่ชุมชนต้องพึงระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และวาง
มาตรการป้องกันไว้แต่เริ่มแรก 

จากข้อความข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่ามีกระบวนการท่องเที่ยวชุมชนมี 10 ขั้นตอน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคยมาก่อน และไม่มั่นใจว่าตนเองจะทำได้ แต่ละคำถามในแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการเตรียมชุมชน จะต้องเป็นการปลุกระดมสำนึกของท้องถิ่น ให้คนท้องถิ่นอยากรู้จักตนเอง 
และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การท่องเที่ยวก็จะเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่า เป็นการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยว นอกจากปลุกสำนึกของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึก
ของนักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้ามา
เยี่ยมเยือน  

รุ่งรัตน์  หัตถกรรม (2560 : 23) กล่าวถึงตามแนวนโยบายภาครัฐในปัจจุบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในลำดับต้น ๆ ของกระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยแต่ในการ
จัดการที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  และชุมชนเองยังขาด
ความเข้าใจถึงความหมายและแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
แท้จริงทำให้เกิดความเข้าใจประเด็นการพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างกัน  เกิดข้อจำกัดในการ
ดำเนินงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ควรคำนึงในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น อันดับแรกควรเข้าใจตรงกันว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่อาชีพหลักของ
ชุมชน แต่เป็นกิจกรรมเสริมที่อาศัยทรัพยากรด้าน ต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือเป็นต้นทุนในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว อาทิ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนวิถีทำมาหากินมาเป็น
ต้นทุนทางการท่องเที่ยว หลายชุมชนได้พัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรที่มีศักยภาพของตนมา
ทำการท่องเที่ยว แต่ไม่สามารถบริหารจัดการให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ ทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งใน
ชุมชน ซึ่งเกิดจากการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปราศจากฐานความรู้ในการพัฒนาและบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การดำเนินการนั้นผิดวัตถุประสงค์และหลักการที่
แท้จริงว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชน อันรวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในช่วงที่ผ่านมาการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เป็นไปในลักษณะกระจายตัว ขาดการประสานงานและร่วมมือกันในการพัฒนาให้เกิดเป็นชุมชน
เครือข่าย ขาดการผนึกพลังในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพรวม  ทำให้การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนใหญ่จึงมีความรุ่งเรืองอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ยากที่จะพัฒนาให้มีความ
ยั่งยืน  

นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  (2561 : 27-28) ได้การ
ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ผ่านมา มักมีการนำเสนอสินค้าสำหรับการท่องเที่ยวเพียง
ส่วนเดียว ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นทางให้การนำเสนอสินค้าไม่ได้ช่วย
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้ เนื่องจากชุมชน
ขาดองค์ความรู้และความสามารถในเชิงธุรกิจ ซึ่งในการนำเสนอสินค้าของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น 
ควรมุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการมีส่วนร่วม  การมองปัจจัยต่าง ๆ ของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนในภาพขององค์รวมของ มีความเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภาคภูมิใจในคุณค่านั้นเป็นหลักหลาย ๆ ชุมชนมีความพยายามในการลอกเลียนแบบชุมชนอ่ืน 
เนื่องจากมองแค่ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนอ่ืนสามารถขายได้โดยไม่คำนึงถึงกระบวนการใน
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การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งควรนำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ตนเองอย่างจริงแท้ (authentic local uniqueness) มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เป็นจุดดึงดูดความ
สนใจและประทับใจ การลอกเลียนแบบ ทาให้เกิดการท่องเที่ยวแบบปลอม ๆ เป็นผลเสียในระยะยาว 
เพราะไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ลดเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ๆ ไม่มีความดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนอีกครั้งเนื่องจากไม่มีจุดเด่นควรค่าแก่การจดจำ ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชน
ให้มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสิ่งสำคัญมาก 
ๆ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชุมชนเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างมี         
อัตลักษณ์ มีเสน่ห์แตกต่างกันไปตามทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีในชุมชนของตนเองซึ่งจะหาในที่อ่ืนไม่ได้  
กระบวนการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะช่วยให้เกิดพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อชุมชนท้องถิ่น เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนของคนในท้องถิ่น มีรายได้เสริมจากการ
ท่องเที่ยว ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทุก ๆ คนในชุมชนเป็นกุญแจสำคัญในการร่วมมือ
ร่วมแรง ให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ดี ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ไปยังภาค
ส่วนอ่ืน ๆ เช่นเกษตรกรรม ประมง งานหัตถกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเส้นทางของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ๆ ดังภาพที่ 2.6  

 

 
 
         ภาพ 2.6  กลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
         ที่มา : พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ (2556 : 191)   

 
จากภาพที่ 2.6 พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556 : 191) นำเสนอการ

ทำงานทั้งระบบเพ่ือใช้การท่องเที่ยวมาเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการกระจายรายได้มากขึ้น เน้น
การเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นโจทย์ในการทำงานร่วมกันดังนั้นจึงมีกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยยกระดับให้การ
ท่องเที่ยวเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 5 กลยุทธ์สำคัญ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน
ในชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้ 

2)  การเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรและ
ต่อยอดนำเสนอจากทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

3)  การตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน เพ่ือแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแต่
ละชุมชน และสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียอัตลักษณ์
ของชุมชน นอกจากนั้น เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการนำเที่ยวให้นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าเส้นทางการท่องเที่ยว 

4)  การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมุ่ งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือทำงานเป็นเครือข่ายภาค
ประชาชนที่เข้มแข็งได้ในระยะยาว โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาการสนับสนุนของภาครัฐหรือภาคเอกชน
เสมอไป 

5)  การประเมินผลด้วยตัวชี้วัดความสุขของชุมชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาให้คนในชุมชนได้รับประโยชน์  ดังนั้นตัวชี้วัด
ความสำเร็จจึงไม่ใช่เพียงรายได้ที่เพ่ิมข้ึนหรือนักท่องเที่ยวที่มากข้ึน แต่เป็นความอยู่ดีมีสุขในมิติต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเป็นการ
แลกเปลี่ยนของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนที่เท่าเทียม มีความสุขร่วมกัน 

นอกจากนั้น ทิพย์สุดา  พุฒจร (2560 : 55-58) ได้สรุปว่าการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ประกอบเข้าดัวยกันแล้วทำให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบ
ความสำเร็จ ได้แก่ 1) สมาชิกในชุมชนเห็นประโยชน์ของการจัดการท่องเที่ยว 2) องค์ประกอบหลัก
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) แนวทางการเตรียมการ และพัฒนาการท่องเที่ยว 4) การพัฒนาให้การ
ท่องเที่ยวอยู่ในมาตรฐาน เกณฑ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ การรับรองแหล่งท่องเที่ยว 5) 
การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว และ 6) การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยทั้ง 6 ปัจจัยนี้เป็น
แนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ประสบความสำเร็จ  และยังประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวให้ชุมชนอย่ายั่งยืน โดยสมาชิกในชุมให้ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ
ชุมชนร่วมกัน ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมพัฒนา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมประเมินผล การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบวัตถุประสงค์หลักของการ
ท่องเที่ยวได้สมบูรณ์รูปแบบหนึ่งตามนิยามของการท่องเที่ยวว่า เป็นการเดินทางเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียด และแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการเรียนรู้
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ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม ได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพยากร วัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่วนในด้านของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับ
ผลตอบแทนของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มี
อยู่แล้วให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป ด้วยการบันทึกองค์ความรู้ ฟ้ืนฟู รักษา สืบสานประวัติศาสตร์ชุมชน 
ภูมิปัญญา และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และประการสำคัญ คือ การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นเครื่องมือของพัฒนาคน และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในชุมชนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

Fennel (1999) ได้เสนอแนวคิดการท่องเที่ยวที่ไม่ช่วงชิงการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน หากแต่มุ่งตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นให้มากที่สุดด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีในชุมชนเท่าที่จำเป็น ที่สำคัญยังต้องมีการวางแผนพัฒนา การท่องเที่ยวร่วมกันกับคนใน
ชุมชน Fennel ยังได้เสนอคุณสมบัติที่สำคัญของการท่องเที่ยวชุมชนดังกล่าวว่า จะต้องประกอบไปด้วย 5 
ประการ ได้แก่ 1) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่มีผลกำไรตอบแทนมายังครอบครัวของสมาชิกในชุมชนในฐานะ
การเปิดให้เป็นที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้น ๆ โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าใด ๆ อันจักเป็นการ
สร้างรายได้ทางตรงแก่คนในชุมชน 2) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับประโยชน์โดยรวมอย่างแท้จริง 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสาธารณูปโภค และการยกระดับความเป็นอยู่ที่มุ่งสร้าง “เพ่ือสมาชิกในชุมชน” แต่
ไม่ใช่ “เพ่ือนักท่องเที่ยว” 3) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านสังคมและวัฒนธรรม
ในชุมชน อันเนื่องมาจากความพยายามนำความทันสมัยแบบตะวันตกเข้ามาสู่ชุมชน 4) ต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวที่สร้างจิตสำนึกในการเคารพและรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมในชุมชนให้เกิด
ขึ้นกับนักท่องเที่ยว 5) ต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีงามระหว่างประเทศ ทั้งในระดับ
นานาชาติ นานาภูมิภาค ที่ล้วนอยู่ภายใต้นานาวัฒนธรรม โดยนัยนี้การท่องเที่ยวชุมชนต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวที่สอนให้นักท่องเที่ยวเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม 
และไม่มองว่าใคร “เจริญกว่า” และใคร “ด้อยกว่า” 

จากดัชนีชี้วัดองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีนักวิชาการ 8ท่าน พบว่า 
คุณลักษณะของทุนทางสังคมมีการนำเสนอที่แตกต่างกัน คณะผู้วิจัยจึงคุณลักษณะและสังเคราะห์
องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยพิจารณาจากแนวคิดของ Fennel (1999), สำนักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว (2553), พจนา  สวนศรี และสมภพ  ยี่จอหอ (2556), ทิพย์สุดา  พุฒจร (2560),    
วรพันธุ์  คล้ามไพบูลย์ (2561), รุ่งรัตน์  หัตถกรรม (2560), กรมการพัฒนาชุมชน (2561), และกองพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว (2562) เป็นหลัก จำแนก 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนรู้ (Learning) ด้านการมีส่วน
ร่วม (Participation) ด้านการจัดการ (Management) ด้านองค์กรชุมชน (Community Organizations) 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural Resources & Culture) (ดูตารางที ่2.8) 
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ตารางที ่2.8  สรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ด้านการเรียนรู ้ ✓  ✓    ✓ ✓ 4 
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง          
ด้านการจัดการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
สมาชิก ในชุมชน เห็ นประโยชน์ของการจัดการ
ท่องเที่ยว มีแนวทางจัดการแนวทางการเตรียมการ 
และพัฒ นาการท่ องเที่ ยวอยู่ ในมาตรฐาน  เพ่ื อ
การตลาด การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 

         

ด้านองค์กรชุมชน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็น
องค์กร และมีศักยภาพของคน กับผู้นำชุมชนและแกน
นำชุมชน 

         

ด้านการมีส่วนร่วม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผน
ร่วม ทำกิจกรรมร่วม ติดตามประเมินผลร่วมกัน 
เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน ร่วมกับมิตินอก
ชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด นโยบาย
รัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

         

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  /
ศักยภาพของพ้ืนที่/ รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ผลกระทบจากการทำการ
ท่องเที่ยว 
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จากตารางที่  2.8 มีนักวิชาการจำนวน 8 ท่ านสรุปคุณลักษณะและสั งเคราะห์
องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 ตัวแปร โดยคัดเลือก ตัวแปรที่มีความสอดคล้องของ
วิชาการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ดังนั้นคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 5 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่
ละตัวดังนี้ 

 
มาตรวัดตัวแปรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
องค์ประกอบที่  1 ด้านการเรียนรู้  (Learning) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการ

ท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มีการกำหนดทิศทางร่วมกันของ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งขับเคลื่อนโดยชุมชน ดำเนินการจัดการ โดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาท
เป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนและสนใจจะเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการจัดการของชุมชนและชุมชนเป็นเจ้าของ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยใช้การสร้าง เงื่อนไขและสร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการวางแผนทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่า
การท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือต้องการเปิดเผยชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างให้มีก าร
สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรและกระจายอำนาจ
การตัดสินใจ โดยเน้นความสำคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่น (พจนา  สวนศรี และคณะ ,2556) ได้สรุปด้านการเรียนรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่น และผู้มาเยือน หรือ
นักท่องเที่ยว ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพ่ือประโยชน์แก่
ชุมชน  

องค์ประกอบที่  2 ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการที่ประชาชน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการแสดงทัศนะผ่านการสื่อสาร การพูดคุย การสื่อความคิดเห็น การ
ถกปัญหา รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการระดมความคิดจากประสบการณ์ของนักวิชาการ
ท้องถิ่น การร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
ร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรวมถึงผู้มาเยือนปฏิบัติตาม ดังนั้น
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนา ซึ่งไม่ได้
หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกำหนดแต่หมายถึงการให้ประชาชน 
กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกำหนดทิศ ทางของชุมชนและร่วมปฏิบัติตามแผนของของชุมชน และ
รับประโยชน์ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามหากมีองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมที่สามารถเอ้ืออำนวยให้ทุกคน
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คิดและแสดงออกโดยอิสระ ก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และก่อให้เกิด
พลังที่จะนำชุมชน ไปสู่ความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของชุมชนร่วมกัน 

ซึ่งในฐานะผู้วิจัย จึงให้ความสำคัญกับสิ่ งที่ทำการศึกษามาและถือว่าจำเป็นต่อ
องค์ประกอบนี่คือ ระดับของความร่วมมือ โดยประกอบด้วย 

1)  การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน ตลอดจนจัด
เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน 

2)  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางต่าง ๆ ที่อาจนำมาใช้
ในการแก้ไขปัญหา 

3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางและวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน 

4)  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา  
5)  การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน 
สรุปการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรจะประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ 

ได้แก่ การหารือ การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การประเมินผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ 
โดยในส่วนของการปฏิบัตินั้นจะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัด
โครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ การประสานงาน การดำเนินการ การ
ควบคุม การประเมินผล ตลอดจนถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนในทิศทางที่ถูกต้องนั้นควรให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการดูแลรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว และ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเพ่ิมทักษะในการจัดการและประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดย
เริ่มที่การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของท้องถิ่นชุมชน การ
เตรียมการจัดการวางแผน การควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว และการได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการ ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม หาก
ชุมชนมีส่วนร่วมหรือมีอำนาจเพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
คนได้อีกทั้งสามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น ในการ
จัดการการท่องเที่ยวนั้นหากชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วอาจทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
เท่าที่ควร ยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้ชุมชนได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยวอีกด้วย การที่หลายฝ่าย
พยายามที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเนื่องจากคนในท้องถิ่นย่อมทราบ
ภาวการณ์ต่าง ๆ ลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่สำคัญคือ มีความรักและความผูกพันกับสิ่ง
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นทุนเดิมจึงเป็นโอกาสอันดีที่ชุนชนจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของตนเอง 
(ทิพย์สุดา  พุฒจร, 2560)   
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ซึ่งจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้พบว่า การเลือกชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
นั้นจะต้องให้ความสำคัญของพ้ืนที่และความพร้อมของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวทุก
กระบวนการ หากชุมชนขาดความร่วมมือในการแก้ปัญหา จะทำให้เกิดผลกระทบที่มีความละเอียดอ่อน 
ทั้งนี้ วรพันธุ์  คล้ามไพบูลย์ (2561) พบว่าเมื่อชุมชนได้มีส่วนร่วมในการค้นหา พัฒนาศักยภาพภายใต้
บริบทที่ชุมชนอยากให้เป็น โครงการวิจัยจะเป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกระบวนการในการ
บริหารจัดการโดยชุมชนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามปัญหาหลักของชุมชนในทุกพ้ืนที่ในปัจจุบันคือ ปัญหาของการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ปัญหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยว ปัญหาการจัดการในชุมชนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีและการลดคุณค่าดั้งเดิมของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในองค์ประกอบนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยความสามัคคี และการ
ทำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน อาจใช้เรื่องของ กฎ กติกาเป็น
กลไกในการทำงานร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนต่อไป และสำหรับองค์ประกอบด้านการ
มีส่วนร่วมนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทความถัดไป 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการ (Management) เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักที่จะทำอะไร 
เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนสมดุลในกลุ่มคนหมู่มาก ดังนั้นชุมชนที่จะสามารถบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community based Tourism : CBT) ได้ต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เป็นที่
ยอมรับ มีความคิด มีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการพูดคุยกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมชุมชน รู้ว่าพ้ืนที่
ของตนจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมีการกระจาย
จัดสรรรายได้อย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่งสำคัญที่สุดของชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมาย
รวมถึงร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพ่ือส่วนรวม 

สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาและถือว่าจำเป็นต่อองค์ประกอบนี้คือ กระบวนการทำงาน
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว และการประเมินความเป็นไปได้ของการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้ 

1)  กระบวนการทำงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 
เป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
การทำงานท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน เน้นความเข้าใจในบริบท ลักษณะปัญหาของชุมชน ซึ่งกระบวนการนี้
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ที่สามารถพัฒนารูปแบบ
การท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนที่จะ
ทำงานด้านการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หากชุมชนมีความพร้อมมีปัจจัยเอ้ืออำนวยต่อการเข้า
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มีบทบาทจัดการการท่องเที่ยวแล้วนั้น ผู้นำชุมชนและแกนนำที่หลากหลาย ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
องค์การบริการส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ครู อาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น ร่วมกันประชุมสัมมนาเพ่ือสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการผนึกกำลังความคิดสร้างสรรค์ ประสานแนวคิดของทุก
คนให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนำวิสัยทัศน์ที่ได้มากำหนดเป็น
เป้าหมาย เป็นทิศทางของการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระยะต่อไป (พจนา  สวนศรี และ
สมภพ  ยี่จอหอ, 2556) 

2)  การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ทิพย์สุดา  พุฒจร, 
2560) ได้กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนภายนอก ดังนั้นทักษะ
ความรู้ความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ชุมชนเองยังมีความกังวลอยู่พอสมควร แม้ว่าจะ
มีปัจจัยที่เอ้ือต่อการสนับสนุนจากภายนอกพอสมควร แต่ชุมชนเองต้องสามารถคาดการณ์และประเมินว่า 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร โดยการ
ร่วมกันอภิปรายระดมความคิดเห็นจากชุมชนให้กว้างขวางจนสามารถสรุปด้วยมติของชุมชนเอง ซึ่งมี
องค์ประกอบการประเมินอยู่ 7 ประการด้วยกัน คือ 

2.1)  ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และ
สภาพปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่วมเชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนได้  แล้วจึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายการทำกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.2)  การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชนต้อง
มีการคิดไตร่ตรองวินิจฉัย และร่วมตัดสินใจจะเปิดหมู่บ้านรองรับอย่างไร ควรเป็นรูปแบบใด ใครบ้างที่
เกี่ยวข้อง ใครมีบทบาทจัดการอย่างไร และภายหลังนักท่องเที่ยวกลับแล้ว มีการลดผลกระทบอย่างไร ด้วย
วิธีการใด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชน 

2.3)  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรม
นี้ หรือผลักดันให้องค์กรชุมชนอ่ืนที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ขององค์กร นั้น ๆ แต่ทั้งนี้การดำเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะมีผลประโยชน์ที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

2.4)  การพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หรือของดีในชุมชนเพ่ือจัดปรับเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะ
ทำได้ 
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2.5)  ความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว จะมีบทบาท
หลากหลายมากขึ้น คือจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การนำพานักท่องเที่ยว 
การสื่อความหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกนนำภายในชุมชน
เท่านั้น ควรมีระบบกระจายที่ทั่วถึงและเป็นธรรม 

2.6)  การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่จะรองรับ 
นักท่องเที่ยวเพ่ือสามารถจัดปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

2.7)  ประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการ ความ
ต้องการความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้  ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

จากแนวคิดด้านการประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ สรุปได้
ว่าคือ การคาดการณ์และประเมินว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น มี
ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไร ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมินอยู่ 7 ประการข้างต้น ในฐานะผู้วิจัยเรื่อง
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงนำองค์ประกอบข้างต้นมาใช้ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านของทักษะ ความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสม ที่จะช่วยให้ชุมชน
ลดความกังวลในการดำเนินการจัดการการท่องเที่ยว 

องค์ประกอบที่  4 ด้านองค์กรชุมชน (Community Organizations) ต้องเริ่มที่คนใน
ชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อน เพ่ือความพร้อมในการบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชน
ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันได้ องค์ประกอบที่สำคัญ “คน” จะต้องสร้าง
การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนของตน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงานของ
ตน และมีการยกย่องเชิดชูผู้ที่สามารถทำได้ดี มีความสามารถ และการให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเสนอ
ความเห็นร่วมในการกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ขององค์กร และนำเสนออุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารต้องการ จำเป็นต้องประกอบไปด้วย (สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2553) 

1)  การกำหนดและแบ่งปัน วิสัยทัศน์ คุณค่า กลยุทธ์ ตัวแทนของชุมชนจะต้องสามารถ
เข้ามาร่วมรับฟัง เสนอความเห็นในการกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอนาคตของชุมชนร่วมกัน 

2)  การเข้าถึงข้อมูลของคนในชุมชน เพ่ือให้การทำงานของชุมชนมีประสิทธิภาพได้ดีกว่า
เดิม ชาวบ้านหรือตัวแทนชุมชนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลที่มีความจำเป็น
เฉพาะเจาะจงได้ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยตรง 

3)  การฝึกอบรม ชุมชนจะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถให้กับทุก
คนที่เกี่ยวข้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน และจะต้องมีการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วม
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อบรมว่าผลจากการผ่านการอบรมแล้วผู้เข้าร่วมมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นอย่างไร และควรมีการยก
ย่องเชิดชูผู้เข้ารับการอบรมที่ดีเด่น สิ่งสำคัญคือต้องมีการจัดฝึกอบรมและทดสอบทักษะความสามารถ
ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่สอบผ่านการอบรมทุกคน 

4)  การสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ และการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ การ
สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญมากของการพัฒนา
บุคลากรและการเพ่ิมศักยภาพของคนภายในชุมชน เพราะการที่ชุมชนจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมา
จากการที่คนในชุมชนมีความสามารถสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และได้นำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้งาน
อย่างเต็มที ่

ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาและถือว่าจำเป็นต่อองค์ประกอบด้านองค์กรชุมชน คือ 
หลักการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน กล่าวคือ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน
ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพ
ใหม่ของการท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง หากได้เปิด
มิติของการท่องเที่ยวเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคารพคนในท้องถิ่น จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ ฐานเพ่ือกำหนดทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดย
ดำเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมนั้น จึงทำให้กิจกรรม
การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการพัฒนาแบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย 
เมื่อมองในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวจึงควรต้องมีหลักการร่วมกันดังนี้ 

- การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้มี
การพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจลงมติที่จะ
ดำเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร 

- สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วมทำกิจกรรมร่วม ติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน 

- ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชน
เดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็ได้ เพ่ือกลไกที่ทำหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมดใน
ระดับหนึ่ง และดำเนินการด้านการกำหนดทิศทาง นโยบายการบริหารการจัดการ การประสานงาน เพ่ือให้
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน 
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- รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคำนึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ 

- มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สำหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถ
กำกับดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้ 

- ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยวควรมี
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน 

- การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วย 
เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่วมกันถึง
ขีดความสามารถในการรองรับ 

- รายได้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดำรงอาชีพหลักของ
ตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการทำลายชีวิตและจิต
วิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน 

- องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้  และ
พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชนและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นไปได้
ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ การตลาดนโยบายรัฐที่เข้ามา
สนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

สรุปได้ว่าด้านองค์กรชุมชนจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการที่
ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการ
ตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีเป้าหมายอยู่ที่การอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ
จำเป็นจะต้องเข้าใจหลักการทำงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแง่ความพร้อมของชุมชน และประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนจะต้องนำหลักการทำงานข้างต้นมาดำเนินการให้เกิด
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือการพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตลาด นโยบายรัฐที่
เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มาเสริมในหลักของการทำเพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และสามารถนำหลังการนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเองมาก
ที่สุด ในส่วนของผู้วิจัยจึงนำหลักการข้างต้นมาใช้เป็นข้อคำถาม เพ่ือศึกษาหาแนวทางการจัดการความ
ร่วมมือด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนำข้อมูลกลับสู่ชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการทำงาน
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ตามหลักการที่ถูกต้องแล้วยังสร้างความเข้มแข็ง และความพร้อมให้กับชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
ปรับตัวเพ่ือรองรับกระแสการท่องเที่ยวที่เข้าไปในชุมชน 

องค์ประกอบที่  5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Natural Resources & 
Culture) หมายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมา 
คนในชุมชนต้องรู้จัก ต้องรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถท่ีจะนำมา
จัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้แล้วชุมชนต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องแนวคิด พ้ืนฐาน ทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการในพ้ืนที่ได้ด้วย ซึ่งสิ่งสำคัญ
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา และถือว่าจำเป็นต่อองค์ประกอบนี้คือ การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการ
การท่องเที่ยว ซ่ึงการท่องเที่ยวเป็นเสมือนงานพัฒนาชุมชนอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำยาก ที่ว่า
ยากนั้นก็เพราะการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองกระแสบริโภคนิยม การท่องเที่ยวทำให้ชุมชนหลุด
ออกจากฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร สู่ธุรกิจด้านบริการกำลังซื้อที่สูงกว่าของนักท่องเที่ยวจึง
สามารถกำหนดสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ ทำให้สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวมักถูกครอบงำจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามาพร้อมกับนักท่องเที่ยว เป็นดาบสองคมและมีความ
เสี่ยงอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในการพัฒนา อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน
ควรจะต้องรู้ตัวเข้าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ยวนี้ตลอดจนการสร้าง ภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียมความ
พร้อมชุมชนซึ่ งผู้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนควรมี กระบวนการทำงานด้านการ
เตรียมพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามที่ พจนา  สวนศร ีและสมภพ  ยี่จอหอ (2556 
: 189-190)  

สรุปได้ว่า ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นการเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว เป็นการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพ่ือนำเสนอตัวอย่างในการบริหาร
จัดการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการร่วมมือในการพัฒนาซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการ
ท่องเที่ยว นอกจากปลุกสำนึกของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำ
ขั้นตอนข้างต้นมาใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างแนวคำถามในการสัมภาษณ์ และเพ่ือกำหนดทิศทาง
การศึกษาด้านความพร้อมของชุมชมความ เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านของ
ความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับการเปิดชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถดำเนินการ
จัดการการท่องเที่ยวได้ต่อไป 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community 
Based Tourism) ในการศึกษาความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยได้ 4 ตัวแปร
ได้แก่  1) ด้ านการเรียนรู้  (Learning) 2) ด้ านการมี ส่ วนร่วม (Participation) 3) ด้ านการจัดการ 
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(Management) 4) ด้านองค์กรชุมชน (Community Organizations) 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม (Natural Resources & Culture) ดังแสดงในภาพที ่2.7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.7  องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

2.2  งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

มาลิณี  ศรีไมตรี (2560) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่ง
ข้าวอัจฉริยะ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิง
นวัตกรรม ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดวิสาหกิจชุมชน และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หวด
นึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม ทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิและ
การศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม และการสังเกตผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑ์
หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การ
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายเพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค การเพ่ิมคุณค่าของตราสินค้าโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การเพ่ิม
บรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ด้านราคา ประกอบด้วย ติดป้ายราคา ตั้งราคาขาย

การจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

(Community 
Based Tourism) 

ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
(Natural Resources & Culture) 

ด้านองค์กรชุมชน (Community Organizations) 

ด้านการจัดการ (Management) 

ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
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ปลีกต่อหนึ่งหน่วย และราคาขายส่ง ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย การตลาดบน
อินเทอร์เน็ต งานแสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และด้านการส่งเสริม
การตลาด ประกอบด้วย การจัดองค์ประกอบในการแสดงสินค้า และการเผยแพร่ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กท่ีเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ 

ทักษญา  สง่าโยธิน (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งวิสาหกิจชุมชนในประเทศ และวิสาหกิจชุมชนต่างประเทศ จาก
การสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งหมด 16 แห่ง พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่
ค้นพบเรียงตามระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่พบมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ      
2) ความสามัคคีในกลุ่ม การมีส่วนร่วม และความผูกพัน 3) ระบบการบริหารจัดการที่ดี 4) เงินทุน   
5) การสนับสนุนจากภาครัฐ 6) ทักษะ ความสามารถในการผลิต รวมถึงนวัตกรรมการผลิตและการ
พัฒนา 7) การสนับสนุนจากภายนอกที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน (การสร้างเครือข่าย)   
8) ผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ 9) การมีตลาดรองรับที่แน่นอน 10) การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และความโปร่งใส 11) ระบบการสื่อสาร 12) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สวยงาม ตรงความต้องการของ
ผู้บริโภค 13) ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ 14) การใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น 15) 
การปฏิบัติทางกฎและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม 

ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์
หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม  วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ     
(1) เพ่ือพัฒนาช่องทางการส่งเสริมการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม (2) เพ่ือพัฒนาช่องทางการส่งเสริมการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่ง
ข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม และ (3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจ้างงาน
และการสร้างรายได้ของชุมชนจากการผลิตสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) แนวทางการพัฒนาช่องทางการส่งเสริมการผลิต
สำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม คือ การจัดหา
วัตถุดิบทดแทนและการจัดหาซื้อโดยรวมกับผู้ซื้อรายอ่ืน เพ่ือลดต้นทุนและเป็นการเพ่ิมรายได้ และ
การสร้างอาชีพผู้จำหน่าย วัตถุดิบสำหรับเครื่องจักสาน สร้างเกณฑ์มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
การผลิตที่ได้ค่าจ้างตามมาตรฐาน พัฒนาฝีมือสมาชิกที่มีอยู่ โดยการแบ่งกันทำงานออกเป็นแผนก/
หน่วยตามขั้นตอนของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะขั้นตอนการผลิตที่ยากและมีแรงงานที่มีทักษะไม่
เพียงพอต่อการผลิตในช่วงที่มียอดการสั่งซื้อสูง (2) แนวทางการพัฒนาช่องทางการส่งเสริมการตลาด 
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คือ ด้านผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภค ด้านราคาโดยการติดป้ายราคาให้ชัดเจน ทั้งราคาขายปลีกและขายส่ง ด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายโดยการเน้นทำการตลาดบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ด้าน
ส่งเสริมการตลาดโดยการจัดองค์ประกอบในการแสดงสินค้า และทำกิจกรรมสื่อสารสองทางกับ
ผู้บริโภคในเฟสบุ๊ก และ (3) แนวทางการจ้างงานและการสร้างรายได้ของชุมชนจากการผลิต ในด้าน
การจัดการวิสาหกิจชุมชน ควรมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในชุมชน และการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ จัดทำแผนธุรกิจจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และศูนย์แสดงสินค้า 

ฐิติพร  สำราญศาสตร์ (2562) ได้ศึกษา การสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
การสื่อสารทางการตลาด และแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติ 
กลุ่มแม่บ้านบ้านบางพลับ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารทางการตลาด และแนวทางการ
กำหนดกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติ กลุ่มแม่บ้านบ้านบางพลับ อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการใช้
คำถามแบบปลายเปิด ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติได้นำนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มี
ลักษณะที่โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ และด้านภาพลักษณ์ คือ การใช้เครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน และนำนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด คือ 1) สื่อโฆษณา ได้แก่ รายการทีวี สื่อออนไลน์ เช่น ยูทูป 
เพจเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ บล็อก และ 2) สื่อประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. สื่อออฟไลน์ ได้แก่ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ การอบรมและการสาธิต การสื่อสาร ณ จุดซื้อ และการสื่อสารแบบปากต่อปาก 2. 
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค และรายการทีวี ในปัจจุบัน การนำนวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการให้ก้าว
ทันยุค Thailand 4.0 โดยวิสาหกิจชุมชนจำเป็นต้องใช้การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิด
การรับรู้คุณค่าด้านภาพลักษณ์ ทำให้เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ และมีฐานผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติ กลุ่มแม่บ้านบ้าน
บางพลับ กลยุทธ์เชิงรุกควรพัฒนาต่อยอดด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ กำหนดวิสัยทัศน์สู่การ
เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป และควรขยายฐานผู้บริโภคไปยังกลุ่มพ่อค้าคนกลางในธุรกิจผลิตภัณฑ์
แปรรูปกลยุทธ์เชิงรับ ควรให้ความรู้กับบุคลากรด้านการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ศึกษาความต้องการ
ของผู้บริโภค กลยุทธ์เชิงป้องกัน ควรพัฒนาและปรับปรุงด้านการผลิต มีการนำเงินทุนมาบริหาร
จัดการด้านการสื่อสารทางการตลาด ควรวิจัยเพ่ือศึกษาถึงกลุ่มผู้บริโภคและแก้ปัญหาทำให้คนเกิด
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การยอมรับ และควรมีการจัดการด้านเงินทุนเพ่ือนำไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ กลยุทธ์เชิง
แก้ไขควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ให้ความสำคัญกับการทำการสื่อสารทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น และควรส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์ให้บุคลากร 

วรรณพรรณ  รักษ์ชน (2562) ได้ศึกษา ตัวแบบกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ สำหรับ
วิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือประเทศไทย วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ และ 3) เพ่ือนำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการ
ให้บริการ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ จำนวน 340 ราย สถิติที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันต์ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS โดยทำการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Model: SEM) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและยืนยันกรอบแนวคิด ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือประเทศ
ไทยไปสู่ความสำเร็จมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะของผู้ประกอบการ 2) การขับเคลื่อนข้อมูล
ทางการตลาด 3) นวัตกรรมทางการตลาด และ 4) กลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (2563) ได้ศึกษา การศึกษานวัตกรรมการผลิตชุมชนผ่านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเซาะบ้านท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มบ้านท่าแฉลบ วิสาหกิจ
ชุมชนชุมชนจันทบุรี 2) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนวิถีพุทธตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าแฉลบจันทบุรี 3) วิเคราะห์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์คอมมูนิตี้เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้บ้านท่าแฉลบ ผลิตภัณฑ์เสื่อวิสาหกิจชุมชนจันทบุรีโดยการมีส่วนร่วมของนักวิจัยใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ให้สัมภาษณ์หลัก 31 คน และการสนทนากลุ่ม 10 คนโดยใช้สถิติ LIST Model ผลการวิจัยพบว่า 
1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มบ้านท่า
แฉลบชุมชนจังหวัดจันทบุรีพบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบ่งหน้าที่กันตาม
ความถนัดของแต่ละคน และใช้วิธีการบริหารแบบพุทธในการบริหารจัดการที่เหมาะสมของกลุ่ม 
เครื่องหมายการค้าของกลุ่มได้รับการพัฒนาและจดลิขสิทธิ์ชื่อ Mat Chan หรือ Chanhtaboon Mat 
2) ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับชุมชนชาวพุทธจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าเกิด
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จากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ผู้ประกอบการเครื่องประดับ) เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่.  3. 
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบจังหวัด
จันทบุรีพบว่า 1) กกบ้านท่าแฉลบมีความเหนียวนุ่มมันเงาทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) เชิง
กะไดเป็นเสื่อที่ได้รับสิทธิบัตร แบบแผน 3) นำหลักธรรม 7 ประการมาใช้ในการจัดการชีวิตประจำวัน
อย่างเหมาะสมทำให้ชุมชนมีรายได้จากการจ้างงานและสร้างการกระจายรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 

วรภา  มนต์อารักษ์ (2563) ได้ศึกษา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี: 
กรณีศึกษาชุมชนตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ  วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบท 
สภาพปัญหา แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2) ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์สมัยใหม่
และหลักพุทธสันติวิธี และ 3) นำเสนอรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพุทธสันติ
วิธี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงเอกสารและเชิงพ้ืนที่  วิธีการที่ใช้ในการศึกษาใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 10 ท่าน และการสนทนากลุ่มย่อย จากนักวิชาการพัฒนาชุมชน 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุนชน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ชุมชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีรายได้ไม่ยั่งยืน เป็นปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดรายได้และสามารถพ่ึงตนเอง 
ตามนโยบายการสนับสนุนวิสาหกิจในแผนการพัฒนา SME ฉบับที่ 4 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 2) แนวทางในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือปรับสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยการปรับเปลี่ยนบริบทในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล 
โดยใช้แนวทางพุทธสันติวิธี เพ่ือลดความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมในชุมชน ให้เกิดการพัฒนา
ไปสู่สังคมสันติสุข 3) รูปแบบแนวทางตามพุทธสันติวิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับหลักสัปปุริสธรรม 
7 เกิดเป็นโมเดล SOARNE คือ S = Strengths อัตลักษณ์ชุมชนจากต้นตาลมาเป็นวัตถุดิบการผลิต O 
= Opportunities ภูมิปัญญาชุมชน A = Aspiration การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน R = Results 
ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล N = Needs ความต้องการพัฒนาของคนในชุมชนด้านเศรษฐกิจ E = 
Empathy การร่วมใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง เกิดสันติสุขในชุมชน 

Wronka (2013) ได้ศึกษา เรื่อง Analyzing the successof social enterprises-critical 
success factors perspective พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มีดังนี ้

1)  ภาวะผู้นำ โดยผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีอุดมการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2)  การสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 
3)  ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ระบุไว้ 
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4)  มีแนวคิดนวัตกรรม ที่มีความน่าดึงดูดในการนำมาปฏิบัติเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ
เพ่ิมข้ึน 

5)  มีการบริหารจัดการที่ดี ในการวางแผนและการนำไปปฏิบัติ 
6)  มีคุณสมบัติในการบริการ โดยจะต้องมีใจรักในการบริการ มีความเต็มใจในการทำงาน 
7)  ประสานงานร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็น รวมทั้งการ

แก้ปัญหาทางสังคม 
8)  มีทุนทางสังคม ที่จะนำพากลุ่มให้ประสบความสำเร็จได ้
9)  ความร่วมมือของชุมชน ในการนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจาก

ชุมชน 
10)  มีความโปร่งใสทางการเงิน ในการจัดหาเงิน และการจัดสรรรายได้ 
Kotas (2015) ได้ศึกษา เรื่อง Key success factors for social services organizations 

in Poland พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มีดังนี้ 
1)  สมาชิกมีภาวะผู้นำ โดยจะต้องมีความเสียสละมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็น

อย่างดี 
2)  การทำงานเป็นทีม โดยทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันในการทำงานด้วยความเต็มใจ เห็น

ประโยชน์ส่วนรวมจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ 
3)  ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เมื่อมีแรงจูงใจในการทำงาน ย่อมมีความสุขในการ

ทำงาน ส่งผลให้เกิดความผูกพันขึ้น 
4)  การบริหารจัดการ โดยมีแผนปฏิบัติการตามกิจกรรมที่ทำ มีการรายงานผลที่เกิดขึ้นให้

สมาชิกได้รับทราบและมีความยืดหยุ่นในการจัดการ 
5)  การมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติ การจัดสรรผลประโยชน์

ร่วมกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติ 
6)  ความสามารถในการสื่อสาร โดยจะต้องมีการพูดคุยกันถึงการดำเนินงานและปัญหาที่

เกิดข้ึน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและวางแผนการดำเนินงาน 
7)  ทุน จะต้องมีการจัดหาทรัพยากรทางการเงินและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
8)  อุปกรณ์การผลิต ต้องมีจำนวนที่เพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
Jones et al. (2015) ที่ได้ศึกษาถึงผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อธุรกิจขนาดเล็ก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือการสำรวจบทบาทและ ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคที่ด้อยโอกาส โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สำหรับ
เว็บไซต์ของธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินงานในภูมิภาค การวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
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สัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับเจ้าของหรือผู้จัดการ จำนวน 5 รายของธุรกิจขนาดเล็ก
ในพ้ืนที่แถบภูเขาทางตะวันตกของรัฐเมน (Maine) หน่วยงานของรัฐด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนา
เศรษฐกิจ อธิบายว่าภูมิภาคด้อยโอกาส คือภูมิภาคที่โดยทั่วไปทางเศรษฐกิจตกต่ ำเป็นเหตุให้ธุรกิจ
มักจะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เกิด
การเพ่ิมขึ้นในการรับรู้และสอบถามข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นกับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้มีการ
เพ่ิมขึ้นของจำนวนลูกค้าใหม่ เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในระดับโลก และร่วมส่งเสริม
การตลาดของธุรกิจในท้องถิ่นที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาค การวิจัยมีข้อ
ยืนยันว่าข้อได้เปรียบที่มีศักยภาพของการใช้หน้าเว็บและสื่อสังคมออนไลน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กใน
ภูมิภาคหรือสถานที่ที่ด้อยโอกาส ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานะเว็บรวมกับการส่งเสริมการตลาด 
สามารถมีผลกระทบในเชิงบวกต่อความสำเร็จของธุรกิจ ในแง่ของช่องทางการตลาดที่เพ่ิมขึ้น 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพกับค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงลูกค้าในระดับโลก ซึ่งเปิดโอกาสใหม่สำหรับการขาย
และการเติบโตของธุรกิจ   

Chen et al. (2016) ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้ดิจิตอลกับการดำเนินงานในองค์การของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมผ้าในเว็บไซต์ของประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า
การให้บริการจากเว็บไซต์มีผลต่อการดำเนินงานในองค์การธุรกิจ อย่างไรก็ตามการให้บริการจาก
เว็บไซต์ประกอบด้วยการให้บริการซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งาน การให้บริการระบบธุรกิจต่อธุรกิจ 
และซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำและให้การ
สนับสนุนเพ่ือให้ช่องทางการตลาดดิจิตอลช่วยให้ผู้ผลิตสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรงและขยาย
ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นได้  
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2.3  กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
  

ปัจจัยเชิงสาเหตุหรือตัวแปรแฝง                            ตัวแปรสังเกตได้                      อิทธิพลหรือสาเหตุ 

 
ภาพที ่2.8  กรอบความคิดการวิจัย 

  

H1 

นวัตกรรม  
(Innovation) 

ผลิตภัณฑ์  
( Product ) 

กระบวนการ  
 ( Process ) 

การปฏิบัติงานของบุคลากร  
( Personnel operations)   

การจัดวางกลยุทธ์  
( Strategic alignment ) 

การเรียนรู้ส่วนบุคคล  
(HR Learning) 

การยอมรับ IT 
( IT- Acceptance ) 

ค่าตอบแทนของบุคลากร  
( Remuneration)  

ersonnel ) 

การจัดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน 

(Community Based 
Tourism) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
(Natural Resources & Culture) 

ด้านองค์กรชุมชน  
Community Organizations 

ด้านการเรียนรู ้
(Learning) 

ด้านการจัดการ  
(Management) 

H2 

ทุนทางสังคม  
(Social capital) 

ทุนทางภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
(Folk wisdom capital) 

ทุนทางสัญลักษณ์   
(Symbolic capital) 

ทุนทางเศรษฐกิจ   
(Economic capital) 

ด้านเครือข่าย   
(Network) 

ทุนทางวัฒนธรรม   
(Cultural Capital) 

ด้านความไว้วางใจ   
(Trust) 

ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ   

(Norm) personnel ) 

H3 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
(Competitive 

Advantage) 

ต้นทุนที่ต่ำ  
(Low cost) 

การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 
(Innovation differentiation) 

 
การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 

(Marketing differentiation) 

 
การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ 

(Quality differentiation) 
 

H4 

การประเมินมลูค่า
ทางเศรษฐศาสตร ์ 

(Economic 

Valuation) 
วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า  
(Contingent Valuation Method) 

ความเต็มใจจ่าย  
(Willingness to Pay) 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  
(Total Economic Value personnel 

) 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบ
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 งานวิจัยสามารถสรุปเป็น
สมมติฐานในการวิจัยกำหนดตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ มีทั้งหมด 4 ตัว ดังนี้  
ตัวแปรอิสระที่ 1 คือ ตัวแปรนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed 

Variables) จำนวน 7 ตัวแปรได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 2) กระบวนการ (Process) 3) การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (Personnel operations) 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Human Resource 
Learning) 5) ค่าตอบแทนของบุคลากร (Remuneration of personnel) 6) การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Acceptance) และ 7) การจัดวางกลยุทธ์  (Strategic 
alignment) 

ตัวแปรอิสระที่ 2 คือ ตัวแปรทุนทางสังคม (Competitive Advantage) ซึ่งมีตัวแปรสังเกต
ได้ (Observed Variables) จำนวน 7 ตัวแปรได้แก่ 1) ด้านเครือข่าย (Network) 2) ด้านความ
ไว้วางใจ (Trust) 3) ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ (Norm) 4) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
5) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic capital) 6) ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) และ 7) ทุน
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk wisdom capital) 

ตัวแปรอิสระที่ 3 คือ ตัวแปรความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ซึ่งมี
ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ต้นทุนที่ต่ำ (low cost) 2) การ
สร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (innovation differentiation) 3)การสร้างความแตกต่างด้าน
คุณภาพ (quality differentiation) และ 4) การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (marketing 
differentiation) 
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ตัวแปรอิสระที่ 4 คือ ตัวแปรการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Valuation) 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 2 ตัวแปรได้แก่ 1) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยรวม (Total Economic Value personnel) และ 2) วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 
(Contingent Valuation Method) 

ตัวแปรตาม 1 ตัวคือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ใช้ตัวแปรการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน(Community Based Tourism) ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 5 ตัว
แปรได้แก่ 1) ด้านการเรียนรู้ (Learning) 2) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 3) ด้านการจัดการ 
(Management) 4) ด้านองค์กรชุมชน (Community Organizations) และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม (Natural Resources & Culture) 

ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพ่ือการทดสอบว่า โมเดลเส้นทางที่

สร้างข้ึนตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 
H0 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจริง 
H1 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจริง  

โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติที่

ใช้ในการตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี ค่า -Value 
ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ(Significant: Sig.) คือมีค่ามากกว่า .05 

สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม คือ ตัว
แปรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ได้แบ่ง 4 ข้อดังนี้ 

สมมติฐานที่  2 .1 นวัตกรรม  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนของบุคลากร ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.2 ทุนทางสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ ปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ และปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สมมติฐานที่ 2.3 ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ และ
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.4 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม และปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิ จฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้ผู้วิจัยได้กำหนด
ระเบียบวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย ซึ่ งจะนำมาเป็นแนวทางในระเบียบวิธีวิจัย ตามลำดับ
หัวข้อดังนี้ 

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 

3.1  วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยทำการวิจัยเรื่อง “การพฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” เป็นวิธีวิจัยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณโดยการใช้
ข้อมูลที่ เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ  โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วดำเนินการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับกลุ่มประชากร และปรับปรุงแบบสอบถามจนเป็นแบบสอบถามที่จะนำมาใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรที่มีอยู่ใน
กรอบแนวคิด และลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมาตร
ประมาณค่า (rating scale) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556 : 183) 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 
3.2.1  วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งจำนวน 
52 วิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Maximum Likelihood ตามข้อเสนอของ 
Hair, Black, Babin & Anderson (2010) ได้แนะนำว่าขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยควรมีขนาด
ตัวอย่าง 10-20 คนต่อตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ซึ่งโมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยทั้งหมด 25 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำสุดที่
เหมาะสม คือ 250 คน  

3.2.2  สร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เชี่ยวชาญมีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน จากกลุ่มผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ 

 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

3.3.1  วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม  

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งเป็น 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นคำถามปลายปิดแบบเลือกตอบ (Check List) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การปฏิบัติงานของบุคลากร 
4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของบุคลากร 6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ     
7) การจัดวางกลยุทธ์ โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
กำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ด้านเครือข่าย 2) ด้านความไว้วางใจ 3) ด้านบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติ 4) ทุนทางวัฒนธรรม 5) ทุนทางเศรษฐกิจ 6) ทุนทางสัญลักษณ์ และ 7) ทุนทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
กำหนดคา่ระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

ตอนที่  4 ความคิด เห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่ งขัน มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ต้นทุนที่ต่ำ 2) ด้านนวัตกรรม 
3) ด้านการตลาด และ 4) ด้านคุณภาพ โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยรวม และ 2) วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

ตอนที่ 6 ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) ด้านองค์กรชุมชน 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านการมีส่วนร่วม และ 5) ด้านการเรียนรู้ 
โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนน
เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ข้อคำถามแบบมาตราส่วน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของตอนที่ 2 – 6 แบ่งการวัดเป็น 

5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน  ความหมาย 

      5    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
      4    เห็นด้วย 
      3    ไม่แน่ใจ 
      2    ไม่เห็นด้วย 
      1    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  

                
               เกณฑ์ในการแปลความหมาย 

ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของตอนที่ 2 
– 4 ทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบ (ด้าน) ดังนี้ (วิชิต  อู่อ้น, 2550) 

ระดับคะแนน   ความหมาย  
4.21 – 5.00  อยู่ในระดับสูง 
3.41 – 4.20  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
2.61 – 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60  อยู่ในระดับต่ำ 
1.00 – 1.80  อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 

 
3.3.2  สร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ 2 แบบ 

ดังนี้ 
3.3.2.1  ผู้วิจัยได้นำสมการโครงสร้างจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
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เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มาพิจารณาและปรับปรุงเป็นแบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi Structural Interview)  

3.3.2.2  แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi Structural Interview) แบ่งออก 2 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของเชี่ยวชาญทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ตำแหน่ง
ปัจจุบัน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทางทำงานในองค์กรที่ท่านสังกัด มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 

ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการพัฒนาการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ที่ผู้วิจัยได้สร้างแนวคำถามจาก
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร โดยใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้ตอบสามารถตอบข้อคำถามหรือให้
ความเห็นอื่นที่แตกต่างไปจากข้อคำถามที่กำหนดไว้ได้ เพ่ือหาแนวทางการใช้รูปแบบ 

3.3.2.3  นำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้น นำไปเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการ
จัดพิมพ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3.3.2.4  นำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ที่แก้ไขและปรับปรุงตามประธานและ
กรรมการทีโ่ครงการ นำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างรูปแบบต่อไป 

3.3.3  ตรวจสอบร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  จากนำสมการ
โครงสร้างจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางการบริหารของ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบประเมินร่างรูปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบการพัฒนาการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม   

3.3.3.1  แบบประเมินร่างรูปแบบ แล้วมาสร้างแบบการสร้างรูปแบบโดยผู้วิจัยนำร่าง
รูปแบบมาจัดทำเป็นแบบสอบถามตรวจรูปแบบ แบ่งออก 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ตำแหน่ง
ปัจจุบัน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทางทำงานใน องค์กรที่ท่านสังกัด มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ร่างรูปแบบการพัฒนาการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
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(Rating Scale) ด้านความเหมาะสม โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ เพ่ือตรวจรูปแบบการ
พัฒนาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  

3.3.3.2  นำแบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้สำนวนภาษา และ
รูปแบบการจัดพิมพ์  

3.3.3.3  แบบสอบถามตรวจรูปแบบที่แก้ไขและปรับปรุงนำไปเสนอผู้เชี่ยวชาญการ
ตรวจรูปแบบในเรื่องรูปแบบการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม   

3.3.3.4  กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา วิธีการคิดคะแนนและการแปลความ
หมายความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบ โดยนำคำตอบมาให้คะแนน
และหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ระดับคะแนน   ความหมาย 
5  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม มากที่สุด 
4  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม มาก 
3  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
2  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม น้อย 
1  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม น้อยที่สุด 

การแปลความหมายของความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของรูปแบบผู้วิจัยกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

ช่วงคะแนน    ความหมาย 
4.21 - 5.00  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม มากที่สุด 
1.00 - 1.80  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม น้อยที่สุด 
1.81 - 2.60  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม น้อย 
2.61 - 3.40  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
3.41 - 4.20  รูปแบบนั้นมีระดับความเหมาะสม มาก 

3.3.3.5  กำหนดเกณฑ์ของความเหมาะสมของรูปแบบ โดยความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่คะแนน 3.50 ขึ้นไป ถือว่าประเด็นนั้นมีความเหมาะสมของรูปแบบไม่ต้องทำการ
ปรับปรุง 
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3.3.3.6  ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะก่อนนำไปใช้รูปแบบต่อไป 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาจากการศึกษาเอกสาร 

และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวความคิดที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

1)  แบบสอบถามเก่ียวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  

1.1)  ผู้วิจัยนำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน
ของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย (Mckeen & Smith, 2003 : 51) 
โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence--IOC) ของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์ดังนี้ 

+1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
นำผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้ 
 

    IOC =  
 

เมื่อ   R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ  
 

เมื่อนำผลที่เป็นคะแนนไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Index 
of Item Object Congruence--IOC) ถ้าได้ IOC มากกว่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่าคำถามนั้นมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และถ้าได้ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่าคำถาม
ข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555 : 141-142) โดยผู้วิจัย
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คัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญโดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญ 
จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย 

      (1) ผู้บริหารหรืออาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ จำนวน 1 คน  

      (2) ผู้บริหารหรืออาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 คน  

      (3) ผู้บริหารหรืออาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุมชน หรือนโยบายภาครัฐ จำนวน 1 คน  

  โดยผลการประเมนิค่า IOC ของแบบสอบถามดังกล่าว พบว่ามีค่าเฉลี่ย 0.956 
1.2)  นำแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยข้อคำถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนี

ความสอดคล้องในข้อ 1.1) ไปนำเสนอแบบสอบถามเสนอกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

1.3) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลอง 
(Try-Out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มบุคคลที่ใช้ในการทดลอง
แบบสอบถามครั้งนี้ เป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย จำนวน 30 คน นำมาวิเคราะห์หาความตรงของเนื้อหา (Reliability) ของ

แบบสอบถามด้วยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α -Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) (Cronbach, 2001, p. 164) ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวมทั้ งฉบับ ( Item-Total Correlation) มากกว่า 0.70 และมีค่ าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ทั้งฉบับมากกว่า 0.80 พบว่าแบบสอบถามดังกล่าวมีค่า 0.791 

1.4) นำแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ต่อไป 

2)  แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างสำหรับสร้างรูปแบบการพัฒนาการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิ สาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  

2.1)  นำร่างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ โดยตรวจสอบข้อคำถาม
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เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและภาษาที่ใช้เพ่ือให้ข้อคำถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  

2.2)  จัดทำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างภายหลังที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
เครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2.3)  นำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป 
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้แก่  
3.4.1  แบบสอบถามเก่ียวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยนำหนังสือที่ออกโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง
เนื้อหาในหนังสือได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในงานวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้เห็ นถึง
ความสำคัญของงานวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจที่จะปกปิดคำตอบเป็นความลับ และนำมาใช้
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะประสานงานผ่านกลุ่มตัวอย่าง 250 คน เพ่ือผู้วิจัยจะ
ได้ทำการแจกแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิก (e-mail) Google Form และการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

3.4.2  แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างสำหรับสร้างรูปแบบการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ผู้วิจัยนำหนังสือที่ออกโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และขอความ
ช่วยเหลือในการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับสร้างรูปแบบ จำนวน 9 คน โดยผู้วิจัยจะทำการ
ประชุมสนทนากลุ่ม 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้ 
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3.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดย
ใช้การทดสอบทางสถิติ ดังนี้ 

3.5.1.1 การวิ เคราะห์ ข้ อมูลแบบสถิติ เชิ งพรรณ นา (Quantitative Statistic 
Descriptive Analysis) โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

1)  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และ
แจกแจงของตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ของแต่ละรายการ 

2)  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และการตรวจสอบรูปแบบ
การพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ (วิชิต  อู่อ้น, 2550) โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้  

จากสูตรคำนวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สูตร
คำนวณช่วงความกว้างของชั้น ดังนี้     

 
   ความกว้างของชั้น  = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด) 
     จำนวนชั้น 

     = 5-1 
               5 
           = 0.80 
 

 ผู้วิจัยกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย        ความหมาย 
 4.21-5.00  เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 
 3.41-4.20  เห็นด้วยในระดับมาก 
 2.61-3.40  เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 1.81-2.60  เห็นด้วยในระดับน้อย 
 1.00-1.80  เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
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3.5.1.2  การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลแบบสถิติ เชิ งอนุ มาน  (Quantitative Statistic 
Inferential analysis) เป็นการนำวิธีทางสถิติมาใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Statistics) เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทุกตัวแปร และหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model-SEM) โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) เป็นขั้นตอนการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล และการตีความการวิเคราะห์โดยผู้วิจัยแบ่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเป็นวิธีที่ผสมกันระหว่าง 2 วิธี ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ 2) การวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis: PA) (กริช  แรงสู ง เนิ น , 2554) (Structural Equation Modeling: SEM) ด้ วย
โปรแกรม AMOS (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2557 : 33-42) ซึ่งมีรูปแบบเส้นทางของตัวแปร ดังภาพที่ 
3.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.1  แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) 
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จากภาพที่ 3.1 แบบจำลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของ
ตัวแปรที่การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ตัวแบบสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายในและภายนอกทั้ง 30 ตัวได้แก่ ตัวแปรปัจจัย
ด้านนวัตกรรม (X1) ตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (X11) ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ (X12) ตัวแปร
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (X13) ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล (X14) ตัวแปร
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (X15) ตัวแปรปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (X16) 
ตัวแปรปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (X17) ตัวแปรปัจจัยด้านทุนทางสังคม (X2) ตัวแปรปัจจัยด้าน
เครือข่าย (X21) ตัวแปรปัจจัยด้านความไว้วางใจ (X22) ตัวแปรปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ  
(X23) ตัวแปรปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (X24) ตัวแปรปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (X25) ตัวแปร
ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (X26) ตัวแปรปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (X27) ตัวแปรปัจจัย
ด้านความสามารถในการแข่งขัน (X3) ตัวแปรปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ (X31) ตัวแปรปัจจัยด้านการสร้าง
ความแตกต่างด้านนวัตกรรม (X32) ตัวแปรปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (X33) ตัว
แปรปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (X34) ตัวแปรปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ (X4) ตัวแปรปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (X41) ตัวแปรปัจจัยด้านวิธีการ
สมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (X42) ตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (Y) ตัว
แปรปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม (Y1) ตัวแปรปัจจัยด้านองค์กรชุมชน (Y2) ตัวแปร
ปัจจัยด้านการจัดการ (Y3) ตัวแปรปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (Y4)  

ตัวแบบสมการโครงสร้างหรือการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ตัวแปร (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่เขียนขึ้นใน เชิงทฤษฎี
ที่กำหนดขึ้น ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามจำนวนหนึ่ง โดยตัวแปรนั้นไม่เป็นอิสระจากกัน
ต่างมีความสัมพันธ์ร่วมกันไม่มากก็น้อย และทฤษฎีกำหนดไว้เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ เชิงสาเหตุเพ่ือ
อธิบายถึงผลลัพธ์ทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่มีการควบคุมค่าความแปรปรวน
ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งในรูปแบบเชิง
ทฤษฎี 

ตั วแบบสมการโครงสร้างในรูปทั่ ว ไปคือ  Y = a + bX +e เมื่ อ พิ จารณ าถึ ง 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในงานวิจัยจะพบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันและมีความซับซ้อน ทำให้การ
สร้างตัวแบบเชิงสาเหตุนำสู่การสร้างตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling : 
SEM) รูปแบบสมการคือ ในเมื่อ   ++= B  และในเมื่อ 
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1) ตัวแปรแฝงภายใน (Exogenous;  = eta) เป็นตัวแปรตามในสมการเดียว 

2) ตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous;   = ksi) เป็นตัวแปรอิสระในทุกสมการ 

3) B : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร บนตัวแปร อ่ืน ๆ 

4)  : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร บนตัวแปร   

5)  = zeta: ความคาดเคลื่อนของโครงสร้าง 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวแบบโครงสร้างตามสมมุติฐานในการ
วิจัย เพ่ือทดสอบรูปแบบที่ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบทางทฤษฎีซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดการ
พิสูจน์สมมติฐานการวิจัยทั้งหมด ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่า t-Value และ p-Value 
และนำค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ค่า t-Value หรือ 
Critical Ratio (C.R.) และค่า Square Multiple Correlation ที่ได้จากการผลการวิเคราะห์ให้เป็น
ตัวแบบโครงสร้างของการวิจัย ซึ่งจะแสดงค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร โดยการประเมินความสอดคล้อง
ของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติที่ใช้ในการ ตรวจสอบความพอเหมาะพอดี

ของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎีค่า ρ-Value ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ (Significant: 
Sig.) คือมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วว่าตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกันพอดี ซึ่งจะต้องตรวจสอบค่าสถิติได้แก่ 1) Chi-square Probability Level: CMIN-p 2) 
Relative Chi-square: CMIN/df 3) Goodness of Fit Index: GFI และ 4) Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA ซึ่งสามารถสรุป เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สัญลักษณ ์ ค่าสถิติ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ การพิจารณา 

CMIN-p Chi-square 
Probability 
Level 

เพ่ือตรวจสอบค่าความน่าจะ
เป็นของไคสแควร์ซึ่งจะต้อง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถติิ 

ρ>.05 ค่า ρ ต้องมากกว่า 0.05 

ค่า ρ ยิ่งมากยิ่งดี 

CMIN/df Relative 
Chi-square 

ตรวจสอบว่าตัวแบบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

< 3 ค่า CMIN/df ต้องน้อย
กว่า 3 ค่า CMIN/df เข้า
ใกล้ 0 ยิ่งดี 

GFI Goodness 
of Fit index 

เพ่ือวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบโดยมีค่าระหว่าง 
0-1.00 

> 0.90 ค่า GFI ต้องมากกว่า 
0.90 ค่า GFI เข้าใกล้ 1 
ยิ่งดี  

RMSEA Root Mean 
Square 
Error of 
Approximation 

เพ่ือบอกค่าความคาดเคลื่อน
ของตัวแบบในรูปของราก
ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของ
ความคาดเคลื่อน
โดยประมาณค่าระหว่าง 
0-1.00 

< 0.08 ค่า RMSEA ต้องน้อยกว่า 
0.08 
ค่า RMSEA เข้าใกล้ 0 ยิ่ง
ดี 

 
ที่มา : ดัดแปลงมาจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555) 

 
ในกรณีเมื่อทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวแบบเชิง

ทฤษฎีกับตัวแบบเชิงประจักษ์ตามค่าสถิติในตารางที่ 3.1 ผู้วิจัยอาจพิจารณาปรับค่าพารามเิตอร์ในตัว
แบบสมมติฐานใหม่และทดสอบผลของการปรับตัวแบบดังกล่าวเพ่ือให้ค่าสถิติที่ดีขึ้น เพ่ือสามารถ
ยอมรับตัวแบบได้เพ่ือใช้สำหรับในการปรับตัวแปร ยกเว้นกรณีที่นักวิจัยได้มีการทดสอบ และคัดกรอง
ตัวแปรเป็นอย่างดีการปรับตัวแบบอาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการปรับโครงสร้างตัวแบบผู้วิจัยสามารถ
ทำให้ค่าสถิติดีขึ้นดังนี้ 1) การลดจำนวนตัวแปรในตัวแบบโดยการแนะนำจากโปรแกรม AMOS ซึ่งดู
ค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรตาม (Modification Indices : MI) 2) การ รวมตัวแปรและสร้าง
ปัจจัยแฝงใหม่และ 3) การเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรตาม 
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(Modification Indices : MI) ที่โปรแกรมแนะนำเพ่ือให้ตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ซึ่ง
พิจารณาค่าดัชนีดัดแปรตัวแบบ (Modification Indices-MI) (กริช  แรงสูงเนิน, 2554) 

ส่วนระดับของการวัดตัวแปร สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับกลุ่ม 
(nominal) 2) ระดับอันดับ (ordinal) 3) ระดับช่วง (interval) 4) ระดับอัตราส่วน (ratio) นั้น จาก 
การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์บางตัวแปรอยู่ในระดับช่วง แต่ต้องการวัดตัวแปรในระดับ
อัตราส่วนเพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุนั้นสามารถทำได้ (วรรณา 
แผนมุนิน, 2543 : 51) กล่าวว่า การวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วนเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของ
นักวิจัยทางสังคมศาสตร์เพราะตัวแปรในทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติ หรือ
ความคิดเห็นมักเป็นการวัดในระดับอันดับ เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการวัดด้วยมาตรวัด Likert แต่โดย
ที่การวิเคราะห์ข้อมูลอาจจำเป็นต้องใช้สถิติระดับสูง ซึ่งข้อมูลที่ใช้จำเป็นต้องอยู่ในระดับอย่างน้อย
ที่สุดคือ ระดับช่วงมาตรา ซึ่งมีคะแนนนำมาบวกลบกันได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์จึงมี
การอนุโลมให้คะแนนที่ได้จากการวัดระดับอันดับมาตรา เป็นระดับช่วงมาตราได้ โดยยึดหลักที่ว่าเป็น
คะแนนที่มีค่าต่อเนื่องจากต่ำไปถึงสูง เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม
คะแนนเหล่านี้ก็จังไม่สามารถยกขึ้นเป็นตัวแปรระดับอัตราส่วนได้ เนื่องจากไม่อาจมีค่าเป็น 0 ตาม
ธรรมชาติได้ เช่น ไม่มีบุคคลใดมีคะแนนทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น 0 เพราะแม้จะบอกว่าไม่มี
ทัศนคติหรือความคิดเห็นอะไรเลยในเรื่องนั้น ๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็ต้องมีอยู่บ้าง แม้ว่าจะน้อยเพียงใด
ก็ตาม 

3.5.2  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาทฤษฎีมูลฐาน (grounded theory) ซึ่งเป็นทฤษฎี หรือข้อสรุปที่
สร้างข้ึนมาอย่างเป็นระบบจากข้อมูลรูปธรรม หรือเป็นความจริงที่ได้ค้นพบหรือที่ได้จากการวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มโดยจะวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษา
เอกสาร จากแบบสอบถาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือนำมาสังเคราะห์ตีความหาข้อสรุป แล้ว
นำเสนอข้อค้นพบ ด้วยการอธิบายเชิงพรรณนาโดยใช้หลักการให้เหตุผลในเชิงตรรกวิทยา( logical 
reasoning) ที่ประกอบด้วยการอุปนัย(induction) จากส่วนย่อยไปส่วนใหญ่ และการบรรยายเชิง
วิเคราะห์ (descriptive analytic) ซึ่งอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 มาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายเพ่ือให้สามารถตอบคำถามการวิจัยได้อย่างครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.5.2.1  ผู้วิจัยได้วางแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีที่ได้ทำการทบทวน
วรรณกรรมไว้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยวางแนวทางการวิเคราะห์เบื้องต้นจากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารงาน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
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เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม   

3.5.2.2  จัดระเบียบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลเป็นหมวดหมู่เริ่มต้นด้วยการ
จัดระเบียบข้อมูลกายภาพและในทางเนื้อหา เนื่องจากข้อมูลที่ได้มามีความหลากหลาย ทั้งในเนื้อหา
และแหล่งที่มาของข้อมูล รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องทำการจำแนกข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของเอกสารที่เป็นระเบียบระบบ จากนั้นจึงทำการแตกข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วทั้งหมด
ออกเป็นข้อมูลย่อย ๆ และเลือกข้อมูลย่อยที่ตรงประเด็นกับหัวเรื่องทีว่ิจัยเพ่ือนำมาเข้ารหัส (coding) 
และกำหนดดรรชนี (index) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจาก
การสนทนากลุ่ม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิด/ทฤษฎี ประสบการณ์ของผู้วิจัย 
ผู้รู้ และข้อมูลที่ปรากฏทำให้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ขนาดใหญ่ และมีจำนวนมาก ให้มีขนาดเล็ก
และสั้นลง ซึ่งเรียกข้ันตอนนี้ว่า การย่อหรือลดทอนข้อมูล (data reduction) ให้มีขนาดที่กระชับ เพื่อ
สามารถหารูปแบบและความหมายที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการนำเสนอข้อมูลทั่วไป และข้อค้นพบจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูลสำคัญแต่ละคน และในแต่ละกลุ่มของธุรกิจ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงบริบทและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมถึงสภาพปัจจุบันของการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร และทำให้ผู้วิจัยสามารถ
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล และสรุปผลการศึกษาต่อไป 

3.5.2.3  สำหรับการให้รหัส (code) ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้น ผู้วิจัยได้จัดประเภทของ
ข้อมูล แล้วกำหนดดัชนีสำหรับข้อมูลแต่ละชิ้นให้เป็นระบบเดียวกัน จากการพิจารณาขนาดและ
ลักษณะของข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและ
เปรียบเทียบข้อมูล 

3.5.2.4  การตีความข้อมูล (interpret) ผู้วิจัยได้ดึงความหมายออกมาจากข้อมูลที่มี 
โดยเริ่มจากการหาความเชื่อมโยงของข้อมูล พิจารณาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏซึ่งผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ จากปรากฏการณ์หลาย ๆ อย่าง เพ่ือมาพิสูจน์และหาข้อสรุปต่อประเด็นนั้น ๆ โดยการ
สกัดหามโนทัศน์และเกณฑ์หัวเรื่อง ทำให้ผู้วิจัยได้มโนทัศน์และเกณฑ์หัวเรื่องที่สามารถอธิบาย
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารงาน ให้บรรลุเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.5.2.5  สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ให้รหัสอย่างเป็นระบบและจัดไว้อย่างดีแล้วเมื่อ
ผ่านกระบวนการตีความ และได้ข้อสรุปย่อยจากข้อมูลชุดต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นำข้อค้นพบเหล่านั้น มา
สร้างเป็นข้อสรุปใหม่เพ่ือตอบคำถามในการวิจัย โดยการวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เป็นคำพูดจากการ
สัมภาษณ์จาก การสนทนากลุ่ม และจากการวิเคราะห์เอกสารไปพร้อมกัน โดยให้ความสำคัญทั้ง
ความหมายในทางภาษาและการตีความจากความรู้สึกที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้จะได้เสนอผลการ
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วิเคราะห์ตามกรอบทางทฤษฎีในการวิจัย โดยการสร้างข้อสรุปเพ่ือยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงตามมิติ  
ต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาลักษณะและคุณสมบัติร่วมของข้อมูล เพ่ือสร้างข้อค้นพบหรือข้อสรุปจากการวิจัย
เพ่ือหาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันของข้อมูล เมื่อตรวจสอบข้อสรุปต่าง ๆ ถูกต้องแล้วผู้วิจัย
จะได้เขียนเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณต์่อไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” มีรูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D: 
Research and Development) โดยใช้ วิ ธีการวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  และ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการศึกษาและการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย 

 
4.1  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

4.1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การ
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ จำนวนและร้อยละ 

4.1.2  ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การปฏิบัติงานของบุคลากร 
4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของบุคลากร 6) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) 
การจัดวางกลยุทธ์ โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
กำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.3  ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ด้านเครือข่าย 2) ด้านความไว้วางใจ 3) ด้านบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติ 4) ทุนทางวัฒนธรรม 5) ทุนทางเศรษฐกิจ 6) ทุนทางสัญลักษณ์ และ 7) ทุนทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดย
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กำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.4  ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน มีลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) การบริหารต้นทุน 2) ด้านนวัตกรรม 3) 
ด้านการตลาด และ 4) ด้านคุณภาพ โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิง
พรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.5  ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยรวม และ 2) วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ  ทำการ
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.6  ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) ด้านองค์กรชุมชน 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านการมีส่วนร่วม และ 5) ด้านการเรียนรู้ 
โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนน
เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1.7  วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (factor analysis) โดยใช้สถิติ  การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis: PA) 

 
4.2  ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน

ทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
4.2.1  ผลร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
4.2.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จั งหวัด
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สมุทรสงคราม โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ผลการวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี้ 

 
4.1.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทำการวิเคราะห์
โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ จำนวนและร้อยละ 

 
ตารางที ่4.1  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเพศ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
  

ชาย 70 28.00 
หญิง 180 72.00 

รวม 250 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง จำนวน 180 คน คิดเป็น

ร้อยละ 72.0 และเพศชาย จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.2  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกอายุ 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 

อายุ   

ต่ำกว่า 25 ปี 37 14.80 
25-35 ปี 100 40.00 
36-45 ปี 67 26.80 
มากกว่า 45 ปี 46 18.40 

รวม 250 100.00 

 
จากตาราง 4.2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ25-35 ปี จำนวน 100 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 รองลง อายุ36-45 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 อายุมากกว่า 45 ปี จำนวน 
46 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.4 และอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ตามลำดับ 
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
  

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 5 2.00 
มัธยมศึกษา 11 4.40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 34 13.60 
อนุปริญญา/ปวส. 28 11.20 
ปริญญาตรี 152 60.80 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 20 8.00 

รวม 250 100.00 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
จำนวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.6 รองลงระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่า จำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และระดับ
การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลำดับ 
 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกประสบการณ์ในการทำงาน   
                 เกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 
  

ต่ำกว่า 1 ปี 136 54.40 

1-5 ปี 67 26.80 

6-10 ปี 16 6.40 

11-15ปี 7 2.8 

15-20ปี 9 3.6 

มากกว่า20ปี 15 6.00 

รวม 250 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการทำงาน

เกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 136 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงประสบการณ์ใน
การทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนระหว่าง 1 -5 ปี  จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 
ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนมากกว่า20 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนระหว่าง 11 -15 ปี จำนวน 7 
คน  คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามลำดับ 
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4.1.2  ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม  
ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) กระบวนการ 3) การ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 4) การเรียนรู้ส่วนบุคคล 5) ค่าตอบแทนของบุคลากร 6) การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) การจัดวางกลยุทธ์ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที ่4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยนวัตกรรม  
 

ปัจจัยนวัตกรรม  
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ด้านผลิตภัณฑ์ 3.38 0.628 ปานกลาง 

2)  ด้านกระบวนการ 3.73 0.460 มาก 

3)  ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.30 0.473 ปานกลาง 

4)  ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 3.35 0.565 ปานกลาง 

5)  ด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 3.25 0.455 ปานกลาง 

6)  ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.42 0.473 มาก 

7)  ด้านการจัดวางกลยุทธ์ 3.35 0.308 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.480 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยนวัตกรรม  ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.4, SD= 0.48) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย 

ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.73, SD= 0.46) อันดับที่ 2 คือ 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.42, SD= 0.473) อันดับที่ 3 คือ 

ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.38, SD= 0.628) อันดับที่ 4 คือ ด้านการเรียนรู้

ส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.35, SD= 0.565) อันดับที่ 5 คือ ด้านการจัดวางกล

ยุทธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.35, SD= 0.308) อันดับที่ 6 คือ ด้านการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.3, SD= 0.473) และอันดับที่ 7 คือ ด้านค่าตอบแทนของ

บุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.25, SD= 0.455) ตามลำดับ 
 
 



127 

ตารางที ่4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  องค์กรนำเสนอ และทำแก้ไขและปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม  

3.58 0.636 มาก 

2)  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ (เช่น การลด
ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่จำเป็น) 

3.36 0.679 ปานกลาง 

3)  รูปแบบการนำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ (เช่น มีการจัด package 
การท่องเที่ยวในรูปแบบ ใหม่ ๆ ที่ไม่จัดมาก่อน) 

3.36 0.573 ปานกลาง 

4)  การนำเสนอความหลากหลายของสินค้า ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า (เช่น การจัด package ที่มีหลายราคา หลาย
ระดับให้เลือก) 

3.30 0.625 ปานกลาง 

5)  การสร้างสินค้าขององค์กรให้เป็นที่การยอมรับของลูกค้า โดย
การสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและการบริการที่ดี 

3.30 0.625 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.628 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.38, SD= 0.628) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย 
ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ องค์กรนำเสนอ และทำแก้ไขและปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.58, SD= 0.636) อันดับที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด

กิจกรรมใหม่ (เช่น การลดขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่จำเป็น)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.36, 
SD= 0.679) อันดับที่ 3 คือ รูปแบบการนำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ (เช่น มีการจัด package การ

ท่องเที่ยวในรูปแบบ ใหม่ ๆ ที่ไม่จัดมาก่อน)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.36, SD= 0.573) 
อันดับที่ 4 คือ การนำเสนอความหลากหลายของสินค้า ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

(เช่น การจัด package ที่มีหลายราคา หลายระดับให้เลือก)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.3, 
SD= 0.625) และอันดับที่ 5 คือ การสร้างสินค้าขององค์กรให้เป็นที่การยอมรับของลูกค้า โดยการ

สร้างความเชื่อถือในคุณภาพและการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.3, SD= 0.625) 
ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  บริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าท่ีแตกต่างไปจากเดิม (เช่น เดิมให้บริการ
แจ้งรายการนำเที่ยวตามช่วงเทศกาลไปยัง E-mail ลูกค้าเป็นการ
แจ้งผ่าน โทรศัพท์มือถือโดยใช้ application ต่าง ๆ) 

3.18 0.386 ปานกลาง 

2)  การพัฒนาการบริการใหม่ ๆ ขององค์กร (เช่น การจัดโปรโมชั่น     
บริการเสริม ของแถมของที่ระลึก ฯลฯ) 

3.64 0.302 มาก 

3)  การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ (เช่น การใช้สื่อผ่านช่องทาง     
ใหม่ ๆ ที่ ต่างจากเดิม เช่น Website, Twister, Facebook เป็น
ต้น) 

4.04 0.506 มาก 

4)  การนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ให้บริการใน รูปแบบใหม่ (เช่น จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายมากขึ้น) 

4.27 0.580 มากที่สุด 

5)  การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (เช่น การปรับปรุง
ขั้นตอนของการติดต่อ ประสานงานภายในองค์กรให้สะดวก
รวดเร็วขึ้น) 

3.51 0.527 มาก 

รวม 3.73 0.460 มาก 

 
จากตารางที ่4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านกระบวนการ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.73, SD= 0.46) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ การนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการใน รูปแบบ

ใหม่ (เช่น จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด  (  =4.27, 
SD= 0.58) อันดับที่ 2 คือ การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ (เช่น การใช้สื่อผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่

ต่างจากเดิม เช่น Website, Twister, Facebook เป็นต้น) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.04, SD= 
0.506) อันดับที่ 3 คือ การพัฒนาการบริการใหม่ ๆ ขององค์กร (เช่น การจัดโปรโมชั่นบริการเสริม 

ของแถมของที่ระลึก ฯลฯ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.64, SD= 0.302) อันดับที่ 4 คือ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (เช่น 
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การปรับปรุงขั้นตอนของการติดต่อ ประสานงานภายในองค์กรให้สะดวกรวดเร็ วขึ้น) มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับมาก (  =3.51, SD= 0.527) และอันดับที่ 5 คือ บริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าที่แตกต่างไปจากเดิม 
(เช่น เดิมให้บริการแจ้งรายการนำเที่ยวตามช่วงเทศกาลไปยัง E-mail ลูกค้าเป็นการแจ้งผ่าน 

โทรศัพท์มือถือโดยใช้ application ต่าง ๆ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.18, SD= 0.386) 
ตามลำดับ 

 
ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  องค์กรให้การปฏิบัติต่อบุคลากรเหมือนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 3.23 0.520 ปานกลาง 

2)  องค์กรมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถแก่บุคลากร 3.20 0.291 ปานกลาง 

3)  องค์กรให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง 3.44 0.659 มาก 

4)  องค์กรสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 3.27 0.215 ปานกลาง 

5)  องค์กรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสายอาชีพอย่างชัดเจน 

3.36 0.679 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.473 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.3, SD= 0.473) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ องค์กรให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรเป็นรายบุคคลอย่าง

ทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.44, SD= 0.659) อันดับที่ 2 คือ องค์กรสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง 

(  =3.36, SD= 0.679) อันดับที่ 3 คือ องค์กรสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.27, SD= 0.215) อันดับที่ 4 คือ องค์กรให้การปฏิบัติต่อบุคลากร

เหมือนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.23, SD= 0.52) และอันดับที่ 5 
คือ องค์กรมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถแก่บุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง     

(  =3.2, SD= 0.291) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
 

ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  บุคลากรมีการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.29 0.587 ปานกลาง 

2)  บุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของตัวเอง  
ได้ดี 

3.40 0.520 ปานกลาง 

3)  บุคลากรสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.22 0.565 ปานกลาง 

4)  บุคลากรให้การยอมรับในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้องค์กร 

3.49 0.587 มาก 

รวม 3.35 0.565 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.35, SD= 0.565) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ บุคลากรให้การยอมรับในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 

เข้ามาปรับใช้องค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.49, SD= 0.587) อันดับที่  2 คือ บุคลากร

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของตัวเองได้ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.4, SD= 
0.52) อันดับที่ 3 คือ บุคลากรมีการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของเทคโนโลยี

สารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.29, SD= 0.587) และอันดับที่  4 คือ บุคลากร

สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.22, SD= 
0.565) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.10  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 
 

ด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  องค์กรกำหนดผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 3.40 0.520 ปานกลาง 

2)  องค์กรของการกำหนดสิทธิประโยชน์ และค่าล่วงเวลาจาก
การปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

3.29 0.557 ปานกลาง 

3)  องค์กรของโบนัส หรือสิ่งของ หรือรางวัล สำหรับบุคลากรที่มี
ผลการ ปฏิบัติงานที่ดีและโดดเด่น  

3.20 0.369 ปานกลาง 

4)  องค์กรจัดโครงการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอ่ืน ๆ 

3.09 0.374 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.455 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านค่าตอบแทนของ

บุคลากร ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.25, SD= 0.455) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ องค์กรกำหนดผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแก่

บุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.4, SD= 0.52) อันดับที่ 2 คือ องค์กรของการกำหนด

สิทธิประโยชน์ และค่าล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานแก่บุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.29, 
SD= 0.557) อันดับที่ 3 คือ องค์กรของโบนัส หรือสิ่งของ หรือรางวัล สำหรับบุคลากรที่มีผลการ 

ปฏิบัติงานที่ดีและโดดเด่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.2, SD= 0.369) และอันดับที่ 4 คือ 
องค์กรจัดโครงการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอ่ืน ๆ  มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับปานกลาง (  =3.09, SD= 0.374) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  องค์กรจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซ้ืออุปกรณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3.60 0.688 มาก 

2)  องค์กรจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเพ่ือติดตั้งโปรแกรมต่าง 
ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

3.38 0.334 ปานกลาง 

3)  องค์กรติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ที่รองรับการใช้งานเพ่ือสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ของของบุคลากร 

3.42 0.312 มาก 

4)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรตอบสนองต่อความพึง
พอใจในการ ให้บริการลูกค้าได้อย่างดี 

3.29 0.557 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.473 มาก 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.42, SD= 0.473) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ องค์กรจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน

คอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.60, SD= 
0.688) อันดับที่  2 คือ องค์กรติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ที่รองรับการใช้งานเพ่ือสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกในการทำงานของของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก         

(  =3.42, SD= 0.312) อันดับที่ 3 คือ องค์กรจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเพ่ือติดตั้งโปรแกรม

ต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.38, SD= 
0.334) และอันดับที่ 4 คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรตอบสนองต่อความพึงพอใจในการ 

ให้บริการลูกค้าได้อย่างดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.29, SD= 0.557) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.12  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการจัดวางกลยุทธ์ 
 

ด้านการจัดวางกลยุทธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  องค์กรวางแผนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.36 0.330 ปานกลาง 

2)  องค์กรนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนต่อกลยุทธ์การบริการ 

3.44 0.341 มาก 

3)  องค์กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดขั้นตอนการ
นำเสนอการบริการให้กับลูกค้า 

3.29 0.244 ปานกลาง 

4)  องค์กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้กระบวนการส่ง
มอบการบริการสะดวกรวดเร็วขึ้น 

3.29 0.315 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.308 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดวาง   กลยุทธ์ 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.35, SD= 0.308) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ องค์กรนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสนับสนุนต่อกลยุทธ์การบริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.44, SD= 0.341) อันดับที่ 2 คือ 

องค์กรวางแผนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.36, SD= 0.33) 
อันดับที่ 3 คือ องค์กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดขั้นตอนการนำเสนอการบริการให้กับ

ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.29, SD= 0.244) และอันดับที่ 4 คือ องค์กรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้กระบวนการส่งมอบการบริการสะดวกรวดเร็วขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปาน

กลาง (  =3.29, SD= 0.315) ตามลำดับ 
 

4.1.3  ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม  
ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม ได้แก่ 1) ด้านเครือข่าย 2) ด้านความไว้วางใจ 

3) ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 4) ทุนทางวัฒนธรรม 5) ทุนทางเศรษฐกิจ 6) ทุนทางสัญลักษณ์ และ 
7) ทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที ่4.13  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม  
 

ปัจจัยด้านทุนทางสังคม  
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ด้านเครือข่าย 3.01 0.312 ปานกลาง 

2)  ด้านความไว้วางใจ 2.71 0.403 ปานกลาง 

3)  ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 3.21 0.516 ปานกลาง 

4)  ด้านทุนทางวัฒนธรรม 3.28 0.550 ปานกลาง 

5)  ด้านทุนทางเศรษฐกิจ 3.39 0.598 ปานกลาง 

6)  ด้านทุนทางสัญลักษณ์ 3.21 0.565 ปานกลาง 

7)  ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.42 0.593 มาก 

รวม 3.18 0.505 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านทุนทางสังคม 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.18, SD= 0.505) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก

ไปหาน้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.42, SD= 

0.593) อันดับที่ 2 คือ ด้านทุนทางเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.39, SD= 0.598) 

อันดับที่ 3 คือ ด้านทุนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.28, SD= 0.55) อันดับที่ 4 

คือ ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.21, SD= 0.516) อันดับที่ 5 คือ 

ด้านทุนทางสัญลักษณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.21, SD= 0.565) อันดับที่ 6 คือ ด้าน

เครือข่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.01, SD= 0.312) และอันดับที่ 7 คือ ด้านความไว้วางใจ

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =2.71, SD= 0.403) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.14  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านเครือข่าย 
 

ด้านเครือข่าย ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การคิดว่า จากการร่วมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน สามารถนำ
ผลประโยชน์ทางด้านทุนทางสังคมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนได ้ 

3.27 0.215 ปานกลาง 

2)  ความสามารถนำความหลากหลายของผู้คนในชุมชน มาสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ จนเกิดเป็นความร่วมมือกัน และ
สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

3.49 0.343 มาก 

3)  จากการรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยังสามารถ
ส่งผลต่อการสร้างผลประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนได้ 

2.26 0.378 น้อย 

รวม 3.01 0.312 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านเครือข่าย ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.01, SD= 0.312) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย 
ดังนี้  อันดับที่  1 คือ ความสามารถนำความหลากหลายของผู้คนในชุมชน มาสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ จนเกิดเป็นความร่วมมือกัน และสามารถทำงานเป็นทีมได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก      

(  =3.49, SD= 0.343) อันดับที่ 2 คือ การคิดว่า จากการร่วมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน สามารถนำ
ผลประโยชน์ทางด้านทุนทางสังคมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง   

(  =3.27, SD= 0.215) และอันดับที่ 3 คือ จากการรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยัง
สามารถส่งผลต่อการสร้างผลประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้มีค่าเฉลี่ ยอยู่ระดับน้อย  

(  =2.26, SD= 0.378) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.15  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านความไว้วางใจ 
 

ด้านความไว้วางใจ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ผลจากการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทำให้สมาชิกมี
ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม  

2.21 0.249 น้อย 

2)  ผลจากการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยนชน์ร่วมกัน และสามารถแสวงหา
ผลประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.20 0.557 ปานกลาง 

รวม 2.71 0.403 ปานกลาง 

 
จากตารางที่  4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านความไว้วางใจ 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =2.71, SD= 0.403) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ผลจากการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการแสวงหาผล
ประโยนชน์ร่วมกัน และสามารถแสวงหาผลประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปาน

กลาง (  =3.2, SD= 0.557) และอันดับที่ 2 คือ ผลจากการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทำให้
สมาชิกมีความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับน้อย (  =2.21, SD= 0.249) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.16  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 
 

ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมร่วมมือกัน โดยมุ่งหมาย
ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  

3.02 0.312 ปานกลาง 

2)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในการ
กำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน  

3.42 0.690 มาก 

3)  การส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิสาหกิจ
ชุมชน 

3.18 0.547 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.516 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.21, SD= 0.516) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ใน

การกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.42, SD= 0.69) 
อันดับที่ 2 คือ การส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.18, SD= 0.547) และ
อันดับที่ 3 คือ การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมร่วมมือกัน โดยมุ่งหมายให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

มีความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.02, SD= 0.312) 
ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.17  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านทุนทางวัฒนธรรม 
 

ด้านทุนทางวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การนำองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา ปราชญ์
ท้องถิ่นมาเป็นกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค ์

3.18 0.547 ปานกลาง 

2)  การนำทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิถีชุมชน ได้แก่ การนำมาเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 

3.18 0.577 ปานกลาง 

3)  การส่งเสริมการให้สมาชิกมีความรักใคร่ สามัคคี เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล จนส่งผลต่อการสร้างจริยธรรม คุณธรรม ซ่ึง
เป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอ่ืน ๆ  

3.49 0.527 มาก 

รวม 3.28 0.550 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านทุนทางวัฒนธรรม 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.28, SD= 0.55) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไป
หาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมการให้สมาชิกมีความรักใคร่ สามัคคี เอ้ืออาทร ช่วยเหลือ
เกื้อกูล จนส่งผลต่อการสร้างจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งเป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรม   อ่ืน ๆ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.49, SD= 0.527) อันดับที่ 2 คือ การนำองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน 
ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่นมาเป็นกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับปานกลาง (  =3.18, SD= 0.547) และอันดับที่ 3 คือ การนำทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มา
ใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีชุมชน ได้แก่ การนำมาเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.18, SD= 0.577) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.18  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านทุนทางเศรษฐกิจ 
 

ด้านทุนทางเศรษฐกิจ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ทุนทางเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ทุนทรัพย์ เงิน
ลงทุน ที่ เพยีงพอกับประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน 

3.44 0.555 มาก 

2)  ทุนทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว สามารถนำเป็นทุนที่สร้าง
รายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน 

3.33 0.640 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.598 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านทุนทางเศรษฐกิจ 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.39, SD= 0.598) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ทุนทางเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ทุนทรัพย์ เงินลงทุน ที่ 

เพียงพอกับประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.44, SD= 0.555) และอันดับ
ที่ 2 คือ ทุนทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ทรัพยากรในท้องถิ่น วัฒนธรรม แหล่ง

ท่องเที่ยว สามารถนำเป็นทุนที่สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ ยอยู่ระดับปานกลาง (  
=3.33, SD= 0.64) ตามลำดับ 
 
ตารางที ่4.19  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านทุนทางสัญลักษณ์ 

 

ด้านทุนทางสัญลักษณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  วิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน เป็นองค์กรที่มี
อุดมการณ์ร่วมกัน มีความเชื่อมั่น และมีจิตสำนึกร่วมกัน 
มุ่งม่ันในสิ่งเดียวกันเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง  

3.62 0.516 มาก 

2)  วิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่ายที่มีพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อชุมชน  

3.22 0.670 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.593 มาก 
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านทุนทางสัญลักษณ์ 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.42, SD= 0.593) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน เป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน 
มีความเชื่อมั่น และมีจิตสำนึกร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ย

อยู่ระดับมาก (  =3.62, SD= 0.516) และอันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเป็น
เครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพ่ือชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ

ปานกลาง (  =3.22, SD= 0.67) ตามลำดับ 
 

ตารางที ่4.20  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  วิสาหกิจชุมชนนำความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน มาเป็นส่วน
หนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ของวิสาหกิจชุมชน 

3.20 0.625 ปานกลาง 

2)  วิสาหกิจชุมชนนำการดำเนินชีวิตที่สะท้อนให้เห็นความพอดี 
ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน การอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ โดยไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้ สามารถ
นำมาใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้ 

3.22 0.504 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.565 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านทุนทางภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.21, SD= 0.565) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนนำการดำเนินชีวิตที่สะท้อนให้เห็นความ
พอดี ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งความรู้

ดังกล่าวนี้ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.22, 
SD= 0.504) และอันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนนำความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน มาเป็นส่วนหนึ่ง

ของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.2, SD= 
0.625) ตามลำดับ 
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4.1.4  ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ 1) การบริหารต้นทุน 2) 

ด้านนวัตกรรม 3) ด้านการตลาด และ 4) ด้านคุณภาพ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ตารางที ่4.21  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
 

ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ด้านการบริหารต้นทุน 3.39 0.438 ปานกลาง 

2)  ด้านนวัตกรรม 3.70 0.468 มาก 

3)  ด้านการตลาด 3.79 0.596 มาก 

4)  ด้านคุณภาพ 4.04 0.570 มาก 

รวม 3.73 0.518 มาก 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยความสามารถในการ

แข่งขัน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.73, SD= 0.518) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็น

มากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.04, SD= 0.57) อันดับ

ที่ 2 คือ ด้านการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.79, SD= 0.596) อันดับที่ 3 คือ ด้านนวัตกรรม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.70, SD= 0.468) และอันดับที่ 4 คือ ด้านการบริหารต้นทุนมีค่าเฉลี่ย

อยู่ระดับปานกลาง (  =3.39, SD= 0.438) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.22  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการบริหารต้นทุน 
 

ด้านการบริหารต้นทุน 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตของบุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชน 

3.27 0.688 ปานกลาง 

2)  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต 3.29 0.626 ปานกลาง 

3)  การประเมินต้นทุนทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อ
สำหรับการวางแผนการผลิต 

3.29 0.661 ปานกลาง 

4)  การนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต 

4.00 0.477 มาก 

รวม 3.39 0.438 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการบริหารต้นทุน 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.39, SD= 0.438) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4, SD= 0.477) อันดับที่ 2 คือ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.29, SD= 0.626) อันดับที่ 3 คือ การประเมินต้นทุนทุก ๆ ขั้นตอน

ของกระบวนการผลิต เพ่ือสำหรับการวางแผนการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.29, SD= 
0.661) และอันดับที่ 4 คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.27, SD= 0.688) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.23  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านนวัตกรรม 
 

ด้านนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การผลิตและการทำตลาดของสินค้าใหม่ 3.45 0.578 มาก 

2)  การวิจัยหรือพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ 4.04 0.562 มาก 

3)  ปริมาณของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 3.60 0.263 มาก 

รวม 3.70 0.468 มาก 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านนวัตกรรม ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.7, SD= 0.468) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ 

อันดับที่ 1 คือ การวิจัยหรือพัฒนาสินค้าใหม่ ๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.04, SD= 0.562) 

อันดับที่ 2 คือ ปริมาณของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.6, 

SD= 0.263) และอันดับที่ 3 คือ การผลิตและการทำตลาดของสินค้าใหม่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  
=3.45, SD= 0.578) ตามลำดับ 

 
ตารางที ่4.24  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการตลาด 
 

ด้านการตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ตราสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชน 3.27 0.654 ปานกลาง 

2)  ช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังแหล่งจำหน่ายอย่างทั่วถึง 4.07 0.495 มาก 

3)  สินค้ามีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

4.04 0.638 มาก 

รวม 3.79 0.596 มาก 

 
จากตาราง 4.24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการตลาด ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.79, SD= 0.596) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ ช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังแหล่งจำหน่ายอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก    
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(  =4.07, SD= 0.495) อันดับที่ 2 คือ สินค้ามีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.04, SD= 0.638) และอันดับที่ 3 คือ ตราสินค้าที่สะท้อน

เอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.27, SD= 0.654) ตามลำดับ 
 

ตารางที ่4.25  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านคุณภาพ 
 

ด้านคุณภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง 4.02 0.583 มาก 

2)  การพัฒนากระบวนการผลิต ตามตัวอย่างหรือต้นแบบจาก
วิสาหกิจชุมชนอื่น 

4.00 0.603 มาก 

3)  การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4.04 0.562 มาก 

4)  การจัดหาสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.11 0.532 มาก 

รวม 4.04 0.570 มาก 

 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านคุณภาพ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.04, SD= 0.57) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ การจัดหาสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับมาก (  =4.11, SD= 0.532) อันดับที่ 2 คือ การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.04, SD= 0.562) อันดับที่ 3 คือ การควบคุมคุณภาพสินค้าอย่าง

ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.02, SD= 0.583) และอันดับที่ 4 คือ การพัฒนากระบวนการ

ผลิต ตามตัวอย่างหรือต้นแบบจากวิสาหกิจชุมชนอ่ืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4, SD= 0.603) 
ตามลำดับ 

 
4.1.5  ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  

ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ แก่ มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม และวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่  4.26  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ 

 

ปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 3.79 0.502 มาก 

2)  ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 3.28 0.515 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.509 มาก 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการประเมินมูลค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.54, SD= 0.509) โดยเรียงลำดับระดับ
ความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับมาก (  =3.79, SD= 0.502) และอันดับที่ 2 คือ ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่ามี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.28, SD= 0.515) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.27  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
 

ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การประเมินมูลค่าทางตรง จากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร 
ธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือนำมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของชุมชน  

3.21 0.501 ปานกลาง 

2)  การประเมินมูลค่าทางอ้อม จากผลพลอยได้ในการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น การอาชีพ
อาชีพ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น 

4.13 0.505 มาก 

3)  การประเมินวางแผนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ชุมชน เพ่ือสำหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต  

4.02 0.499 มาก 

รวม 3.79 0.502 มาก 

 
จากตารางที่  4.27 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์โดยรวม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.79, SD= 0.502) โดยเรียงลำดับระดับ
ความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การประเมินมูลค่าทางอ้อม จากผลพลอยได้ในการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น การอาชีพอาชีพ คุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน การจัดการสภาพแวดล้อมดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.13, SD= 0.505) อันดับที่ 2 คือ 
การประเมินวางแผนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือสำหรับการใช้ประโยชน์ใน

อนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4.02, SD= 0.499) และอันดับที่ 3 คือ การประเมินมูลค่า
ทางตรง จากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือนำมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือ

บริการของชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.21, SD= 0.501) ตามลำดับ 
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ตารางที่  4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้    
ประเมินค่า 

 

ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ความยินดีที่จะจ่ายเงิน (Willingness To Pay : WTP) เพ่ือ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้น ด้วยจำนวนเงิน
ที่เหมาะสม 

3.21 0.468 ปานกลาง 

2)  ความยินดียอมรับเงินชดเชย (Willingness To Accept : 
WTA) เพ่ือทดแทนในกรณีท่ีภาครัฐไม่สามารถดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสม 

3.34 0.562 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.515 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์

ให้ประเมินค่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.28, SD= 0.515) โดยเรียงลำดับระดับ
ความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ความยินดียอมรับเงินชดเชย (Willingness To 
Accept : WTA) เพ่ือทดแทนในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.34, SD= 0.562) และอันดับที่ 
2 คือ ความยินดีที่จะจ่ายเงิน (Willingness To Pay : WTP) เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น 

พัฒนาขึ้น ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง      (  =3.21, SD= 0.468) 
ตามลำดับ 

 
4.1.6  ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ 1) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) ด้านองค์กรชุมชน 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านการมีส่วนร่วม 
และ 5) ด้านการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที่ 4.29  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 3.54 0.463 มาก 

2)  ด้านองค์กรชุมชน 3.58 0.500 มาก 

3)  ด้านการจัดการ 3.51 0.500 มาก 

4)  ด้านการมีส่วนร่วม 3.52 0.481 มาก 

5)  ด้านการเรียนรู้ 3.67 0.529 มาก 

รวม 3.56 0.495 มาก 

 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

สมุทรสงคราม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.56, SD= 0.495) โดยเรียงลำดับระดับความ

คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ ด้านการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.67, SD= 

0.529) อันดับที่ 2 คือ ด้านองค์กรชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.58, SD= 0.5) อันดับที่ 3 คือ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.54, SD= 0.463) อันดับที่ 4 คือ 

ด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.52, SD= 0.481) และอันดับที่ 5 คือ ด้านการ

จัดการมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.51, SD= 0.5) ตามลำดับ 
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ตารางที่  4.30  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  วิสาหกิจชุมชนขององค์ประกอบหลักในการท่องเที่ยวจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย 

3.34 0.601 ปานกลาง 

2)  วิสาหกิจชุมชนของรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.09 0.273 ปานกลาง 

3)  วิสาหกิจชุมชนของผลกระทบในด้านบวกจากการทำการ
ท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 

4.18 0.516 มาก 

รวม 3.54 0.463 มาก 

 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.54, SD= 0.463) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนของผลกระทบในด้านบวกจากการทำการ

ท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( =4.18, SD= 0.516) 
อันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนขององค์ประกอบหลักในการท่องเที่ยวจากทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมอย่างหลากหลายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.34, SD= 0.601) และอันดับที่ 3 คือ 
วิสาหกิจชุมชนของรูปแบบ เนื้ อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ ยวโดยชุมชน โดยเน้นด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.09, SD= 0.273) 
ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.31  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านองค์กรชุมชน 
 

ด้านองค์กรชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีน้ำใจ ช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

4.38 0.576 มากที่สุด 

2)  การส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.67 0.598 มาก 

3)  การสนับสนุนให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 

3.23 0.309 ปานกลาง 

4)  ส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนเปิดกว้างและรับฟัง
ความเห็นที่แตกต่างได้ 

3.40 0.631 ปานกลาง 

รวม 3.67 0.529 มาก 

 
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านองค์กรชุมชน ภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.67, SD= 0.529) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีน้ำใจ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกันมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (  =4.38, SD= 0.576) อันดับที่ 2 คือ การส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจ

ชุมชนร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.67, SD= 
0.598) อันดับที่ 3 คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนเปิดกว้างและรับฟังความเห็นที่แตกต่างได้

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  =3.4, SD= 0.631) และอันดับที่ 4 คือ การสนับสนุนให้บุคลากรใน

วิสาหกิจชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (  
=3.23, SD= 0.309) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.32  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการจัดการ 
 

ด้านการจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การร่วมกับบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนจัดประชุมเพ่ือกำหนด
จุดมุ่งหมาย บทบาทเพ่ือสร้างกิจการในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและความถนัดของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชน 

4.00 0.569 มาก 

2)  การให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนร่วมจัดระบบและขั้นตอนการ
ทำงานของบุคลากรในองค์การเพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

3.11 0.671 ปานกลาง 

3)  การมอบหมายขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับ
สมาชิก อย่างชัดชัดเจน และความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

3.62 0.260 มาก 

รวม 3.58 0.500 มาก 

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดการ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.58, SD= 0.5) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ การร่วมกับบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนจัดประชุมเพ่ือกำหนดจุดมุ่งหมาย บทบาทเพ่ือ
สร้างกิจการในการปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =4, SD= 0.569) อันดับที่ 2 คือ การมอบหมายขอบเขต อำนาจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบให้กับสมาชิก อย่างชัดชัดเจน และความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับมาก (  =3.62, SD= 0.26) และอันดับที่ 3 คือ การให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนร่วมจัดระบบ
และขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในองค์การเพ่ือสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานร่วมกันมีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับปานกลาง (  =3.11, SD= 0.671) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.33  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการมีส่วนร่วม 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  ผู้นำองค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการ
สอนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่
พัฒนาร่วมกัน 

3.51 0.600 มาก 

2)  ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนผลักกัน
เป็นผู้นำ หรือผู้ตามในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน 

3.49 0.244 มาก 

3)  ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนสะท้อนผล
การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเสนอแนะแนวทางในการ
ทำงานครั้งต่อไป 

3.53 0.657 มาก 

รวม 3.51 0.500 มาก 

 
จากตารางที่  4.33 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วม 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.51, SD= 0.5) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนสะท้อนผลการทำงาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเสนอแนะแนวทางในการทำงานครั้งต่อไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.53, 
SD= 0.657) อันดับที่ 2 คือ ผู้นำองค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการสอนงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.51, SD= 
0.6) และอันดับที่ 3 คือ ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนผลักกันเป็นผู้นำ หรือผู้

ตามในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.49, 
SD= 0.244) ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.34  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ด้านการเรียนรู้ 
 

ด้านการเรียนรู ้
ระดับความคิดเห็น 

 

SD ความหมาย 

1)  การใช้ความสามารถท่ีหลากหลายของบุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบเป็นทีมงานเพื่อปฏิบัติภารกิจโดยไม่ยึดตามสาย
งานเพียงอย่างเดียว 

3.62 0.607 มาก 

2)  การส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกับองค์การอ่ืนใน
รูปแบบเครือข่ายได้ 

3.28 0.583 ปานกลาง 

3)  การส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกันและเผยแพร่ความรู้
แก่สมาชิกอยู่เสมอ 

3.67 0.253 มาก 

รวม 3.52 0.481 มาก 

 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ด้านการเรียนรู้ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.52, SD= 0.481) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างกันและกันและเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิกอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.67, SD= 
0.253) อันดับที่ 2 คือ การใช้ความสามารถที่หลากหลายของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนประกอบเป็น

ทีมงานเพ่ือปฏิบัติภารกิจโดยไม่ยึดตามสายงานเพียงอย่างเดียวมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (  =3.62, 
SD= 0.607) และอันดับที่ 3 คือ การส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกับองค์การอ่ืนในรูปแบบเครือข่ายได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง 

(  =3.28, SD= 0.583) ตามลำดับ 
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4.1.7  วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคใมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (factor analysis) โดยใช้สถิติ  การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis: PA) 
 
กำหนดค่าตัวแปรดังนี้ 
ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน   แทนค่า CA 
ปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน   แทนค่า CA1 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม  แทนค่า CA2 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด   แทนค่า CA3 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ   แทนค่า CA4 
ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์   แทนค่า EV 
ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม   แทนค่า EV1 
ปัจจัยด้านความเต็มใจจ่าย   แทนค่า EV2 
ปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า   แทนค่า EV3 
ปัจจัยด้านนวัตกรรม   แทนค่า IN 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   แทนค่า IN1 
ปัจจัยด้านกระบวนการ   แทนค่า IN2 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร   แทนค่า IN3 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล   แทนค่า IN4 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร   แทนค่า IN5 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   แทนค่า IN6 
ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์   แทนค่า IN7 
ปัจจัยด้านทุนทางสังคม   แทนค่า SC 
ปัจจัยด้านเครือข่าย   แทนค่า SC1 
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ   แทนค่า SC2 
ปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ   แทนค่า SC3 
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ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม   แทนค่า SC4 
ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ   แทนค่า SC5 
ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์   แทนค่า SC6 
ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น   แทนค่า SC7 
ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม   

แทนค่า CBT 

ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม   แทนค่า CBT1 
ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน   แทนค่า CBT2 
ปัจจัยด้านการจัดการ   แทนค่า CBT3 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้  แทนค่า CBT4 

 
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามผู้วิจัยได้ตั้งสมมุติฐานการวิจัยไว้ว่า ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพ่ือการทดสอบว่า โมเดล
เส้นทางท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 

 
H0 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจริง 
H1 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจริง  

 
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) 

ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี     

ค่า -Value ต้องมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(Significant: Sig.) คือมีค่ามากกว่า .05 
สมมติฐานข้อที่ 2 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม คือ ตัวแปรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ได้แบ่ง 4 
ข้อดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 2.1 นวัตกรรม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนของบุคลากร ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.2 ทุนทางสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ ปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ และปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.3 ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการ
บริหารต้นทุน ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
คุณภาพ และปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.4 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม และปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม SPSS for 
Windows และ โป รแกรม  AMOS for Window (Analysis of Moment Structures) ใน การ
วิเคราะห์โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการ วิเคราะห์
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามด้วยค่าประมาณความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates = ML) 
เพ่ือวิเคราะห์โมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่กำหนดและ มีค่าสถิติที่สำคัญที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เสนอตามลำดับ ดังนี้ 
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(1) รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็มรูป (over 
identified model) หรือการกำหนดโครงสร้างโมเดล (model specification) 

(2) ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Inter correlation) 

(3) ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the 
model) หรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 

(4) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model fit) 
(5) ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect 

effect) และผลรวมอิทธิพล (total effect) 
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิจัย ดังนี้ 
1.  รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็ม รูป 

(over identified model) 
ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบ 

เต็มรูป (over identified model) แสดงดังภาพที่ 4.1 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา 
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2. ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Inter correlation) 

การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือศึกษาว่าตัวแปรที่นำมาศึกษา 
เป็นอิสระต่อกันหรือไม่และใช้ตรวจสอบหรือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม เพ่ือใช้ในการพิจารณาถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการผันแปรร่วมกันเกินไป (Multi collinearity) 
โดยกำหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้องไม่เกิน .75 (Schroeder, 1990) ซึ่งในกรณีที่
ความสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูงมากเกินไปย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์คาดเคลื่อน 
เพ่ือที่จะดูความสัมพันธ์ของตัวแปร ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาค่า Bivariate Correlation ของตัวแปรที่ 
จะนำมาวิเคราะห์ในตัวแบบก่อน ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 4.35 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัย 
 

 SC1 SC2 SC4 SC7 SC6 SC5 IN7 IN6 IN5 IN4 IN1 IN2 IN3 EV1 CBT2 CBT3 CBT4 CA4 CA3 CA2 CA1 

SC1 1.000                     

SC2 .196 1.000                    

SC4 .196 .331 1.000                   

SC7 .248 .141 .397 1.000                  

SC6 .093 .212 .174 .214 1.000                 

SC5 .216 .159 .516 .315 .086 1.000                

IN7 .182 .327 .247 .157 .716 .229 1.000               

IN6 -.006 .311 .171 .174 .583 .177 .674 1.000              

IN5 .390 .513 .476 .107 .268 .270 .428 .308 1.000             

IN4 .384 .279 .317 .128 .170 .430 .324 .375 .766 1.000            

IN1 .451 .518 .162 .328 .284 .401 .420 .254 .388 .393 1.000           

IN2 .328 .489 .163 .328 .352 .282 .429 .240 .310 .303 .749 1.000          

IN3 .400 .175 .076 .311 .243 .151 .372 .206 .589 .626 .527 .456 1.000         

EV1 -.051 .018 -.016 .154 -.127 .052 -.256 -.146 .078 .144 -.129 -.129 -.026 1.000        

CBT2 .077 .357 .134 .203 .132 .343 .259 .186 .277 .208 .326 .233 .257 .058 1.000       

CBT3 .207 .046 .229 -.075 -.352 .280 -.189 -.222 .122 .154 -.027 -.023 -.031 .275 .222 1.000      

CBT4 -.038 .151 .040 .187 .209 .063 .319 .316 .141 .014 .030 .007 .161 .005 .618 .212 1.000     

CA4 -.049 .039 -.147 -.211 -.182 -.334 -.383 -.301 .004 -.006 -.001 -.069 -.108 .267 -.181 .087 -.216 1.000    

CA3 .154 .277 .065 .202 .166 .248 .198 .288 .153 .427 .201 .376 .192 .166 .275 -.003 .167 -.131 1.000   

CA2 -.064 .003 -.054 -.101 -.137 -.148 -.246 -.012 .072 .059 -.177 -.261 -.042 -.022 -.335 -.075 -.015 .371 -.223 1.000  

CA1 .123 .094 -.041 .131 .266 -.025 .235 .163 .069 .140 .157 .226 .261 .053 .236 -.004 .187 -.206 .416 -.220 1.000 
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จากตารางที่ 4.35 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 21 ตัว 
แปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางทิศทาง
เดียวกัน จำนวน 158  คู่ กับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางทิศทาง
ตรงกันจำนวน 52 คู่ และพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดคือ .75 โดยมีค่า สูงสุด เท่า 0.766 และต่ำสุด เท่ากับ -0.383 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ไม่มีปัญหาการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงเกินไป 

3. ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the 
model) หรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 

ผลการวิเคราะห์เส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์แบบเต็มรูปของตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม (ตัวแปรแฝง) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น 
นำมาสร้างรูปแบบความสัมพันธ์แบบเต็มรูป (over identified model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีเส้นทาง
เชื่อมระหว่างตัวแปรในทิศทางเดียวกันที่สามารถเชื่อมได้ไปสู่ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรภายใน หรือตัว
แปรแฝงทุกสมการโครงสร้าง ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแ ปร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่า t-Value (critical ratio: 
C.R.) ค่า p-Value และค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ซึ่งได้ผลการ วิเคราะห์ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2  แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล หรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์   

ต่าง ๆ 
 

จากภาพที่ 4.2 สามารถแสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล หรือผลการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(S.E.) ค่า t-Value (critical ratio: C.R.) และ ค่า p-Value แสดงดังตารางที่ 4.36 
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ตารางที ่4.36  แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights 
 

คู่ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร 

ค่า
สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย
มาตรฐาน 

(Estimate) 

S.E. C.R.       
(t-Value) 

P-
Value 

นัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

CBT <--- IN .105 .197 .534 *** มี 

CBT <--- EV -.182 .315 -.577 *** มี 

CBT <--- CA .371 .268 1.383 *** มี 

CBT <--- SC .296 .219 1.352 *** มี 

CA1 <--- CA .729 .190 3.827 *** มี 

CA2 <--- CA -.436 .186 -2.341 .019* มี 

CA3 <--- CA .460 .187 2.468 .014* มี 

CA4 <--- CA -.440 .186 -2.360 .018* มี 

CBT4 <--- CBT .807 .184 4.398 *** มี 

CBT3 <--- CBT .459 .158 2.898 .004** มี 

CBT2 <--- CBT .896 .191 4.683 *** มี 

CBT1 <--- CBT -.113 .146 -.775 .438 ไมมี่ 

EV3 <--- EV .283 .228 1.241 .214 ไมมี่ 

EV2 <--- EV .377 .225 1.674 .094 ไมมี่ 

EV1 <--- EV .535 .219 2.444 .015* มี 

IN3 <--- IN 1.097 .184 5.964 *** มี 

IN2 <--- IN .658 .163 4.041 *** มี 

IN1 <--- IN .753 .167 4.520 *** มี 

IN4 <--- IN 1.042 .181 5.761 *** มี 

IN5 <--- IN 1.036 .181 5.737 *** มี 

IN6 <--- IN .381 .154 2.473 .013* มี 

IN7 <--- IN .534 .158 3.373 *** มี 
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ตารางที ่4.36  (ต่อ) 
 

คู่ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร 

ค่า
สัมประสิทธิ์ 

ถดถอย
มาตรฐาน 

(Estimate) 

S.E. C.R.       
(t-Value) 

P-
Value 

นัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

SC5 <--- SC 1.000 .197 4.725 *** มี 

SC6 <--- SC .322 .160 2.007 .045* มี 

SC7 <--- SC .779 .170 4.571 *** มี 

SC4 <--- SC .746 .169 4.404 *** มี 

SC3 <--- SC .303 .160 1.889 .059 ไม่มี 

SC2 <--- SC .418 .162 2.584 .010** มี 

SC1 <--- SC .505 .163 3.089 .002* มี 

 
หมายเหตุ: มีนัยสำคัญ * p < .05, ** p < .01, ***p < .001 
 

ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างได้แสดงผลตามภาพที่ 4.2 และตาราง 4.36 ซึ่ง
แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานตัวแปรพร้อมทั้งสัญลักษณ์แสดงถึงระดับการมี นัยสำคัญทาง
สถิติ พบว่า คู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีนัยสำคัญ .001 (*** p<.001) จำนวน 16 คู่ ตัวแปรที่มี
นัยสำคัญ.01 (** p<.01) จำนวน 2 คู่ ตัวแปรที่มีนัยสำคัญ .05 (* p<.05) จำนวน 7 คู่ ส่วนคู่ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอ่ืน ๆ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติมีทั้งหมด 4 คู่ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติกับปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC3 <--- SC)  2) ปัจจัยด้านความเต็มใจจ่ายกับปัจจัยด้านการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV2 <--- EV)  3) ปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า
กับปั จจั ยด้ านการประ เมิ นมู ลค่ าท างเศรษฐศาสตร์  (EV3 <--- EV)  และ 4) ปั จจั ยด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมกับปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT1 <--- CBT)  
ซึ่งสามารถนำมาเขียนเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ใหม่แสดงดังภาพที่ 4.3 
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หมายเหตุ ค่า Standardized Regression Weights 
        มีนัยสำคัญ                    ไม่มีนัยสำคัญ                    
 
ภาพที่ 4.3  แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลที่มีนัยสำคัญและไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

การปรับโมเดล 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเต็มรูปแบบ พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่เหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางที่ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติมีอยู่  4 เส้นทาง แสดงตามภาพที่  4.3 ดังนั้น จึงต้องทำการตกแต่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์โดยการปรับโมเดลใหม่เพ่ือให้ได้รูปแบบหรือโมเดลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด โดยการลบ
เส้นทางท่ีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติออกจากรูปแบบความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ดังแสดงในตารางที ่4.37 
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ตารางที ่4.37  แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights หลังการปรับโมเดล 

คู่ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ ์
ถดถอยมาตรฐาน 

(Estimate) 

S.E. C.R. 
(t-Value) 

P-Value นัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

CBT <--- IN .201 .205 .974 *** มี 

CBT <--- EV .194 .366 .528 *** มี 

CBT <--- CA .493 .288 1.710 *** มี 

CBT <--- SC .311 .230 1.351 *** มี 

CA1 <--- CA .734 .188 3.895 *** มี 

CA2 <--- CA -.449 .182 -2.469 .014* มี 

CA3 <--- CA .487 .157 3.099 .002** มี 

CA4 <--- CA -.420 .168 -2.492 .013* มี 

CBT4 <--- CBT .753 .184 4.092 *** มี 

CBT3 <--- CBT .444 .155 2.867 .004* มี 

CBT2 <--- CBT .855 .195 4.372 *** มี 

EV1 <--- EV .585 .227 2.576 .010** มี 

IN3 <--- IN 1.115 .181 6.150 *** มี 

IN2 <--- IN .579 .157 3.693 *** มี 

IN1 <--- IN .707 .162 4.367 *** มี 

IN4 <--- IN .752 .148 5.067 *** มี 

IN5 <--- IN .806 .156 5.151 *** มี 

IN6 <--- IN .201 .133 1.508 *** มี 

IN7 <--- IN .306 .123 2.479 .013** มี 

SC5 <--- SC 1.000 .143 4.508 *** มี 

SC6 <--- SC .113 .116 .980 *** มี 

SC7 <--- SC .915 .165 5.552 *** มี 

SC4 <--- SC .679 .156 4.355 *** มี 

SC2 <--- SC .154 .137 1.124 *** มี 

SC1 <--- SC .371 .152 2.434 .015** มี 

หมายเหตุ: มีนัยสำคัญ * p < .05, **  p < .01, ***p < .001 
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จากตารางที่ 4.37 จึงสามารถนำค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้าง
มาเขียน เส้นทางของรูป แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้เป็น
แบบจำลองที่ประหยัด (Parsimonious Model) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็น ปรากฏดังภาพที่ 4.4 

 

 
 
ภาพที่ 4.4  แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการปรับโมเดล 
  

จากภาพที่ 4.4 ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) มีความ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน (CA) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC)  
ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV) ปัจจัยด้านนวัตกรรม (IN) และตัวแปรสังเกต 
ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน (CBT2) ปัจจัยด้านการจัดการ (CBT3) กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ (CBT4) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย  
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1)  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (CA4) มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยรวม (EV1)  

2)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล (IN4) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้าง
ความแตกต่างด้านการตลาด (CA3) ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของ
บุคลากร (IN5)  

3)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ (SC2) ปัจจัยด้านทนุทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7)  

4)  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IN6) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
การจัดวางกลยุทธ์ (IN7) ปัจจัยด้านเครือข่าย (SC1) ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6)  

5)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ (SC2) ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7)  

6)  ปัจจัยด้านกระบวนการ (IN2) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1)  
7)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ( IN7) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทาง

สัญลักษณ์ (SC6) 
4.  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model fit) 
สมมติฐานข้อที่ 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพ่ือการทดสอบว่า โมเดล

เส้นทางท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 
H0 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจริง 
H1 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจริง  
โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) 

ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี ค่า 

-Value ต้องมีนัยสำคัญทางสถิต(ิSignificant: Sig.) คือมีค่ามากกว่า .05 
จากผลการวิจัยที่ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดล

ต้นแบบ) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งมีความสอดคล้องกัน โดยขอแสดงข้อมูลตามตารางที ่4.38 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.38  เกณฑ์และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 

สัญลักษณ์ ค่าสถิติ วัตถุประสงค์ เกณฑ์ 
ผลการ 
วิจัย 

ผลการพิจารณา 

CMIN-p Chi-square 
Probability 
Level 

เพ่ือตรวจสอบค่าความ 
น่าจะเป็นของไคสแควร์ 
ซึ่งจะต้องไม่มีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ 

ρ>.05 .239 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

CMIN/df Relative 
Chi-square 

ตรวจสอบว่าตัวแบบมี 
ความสอดคล้องกับ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

< 3 1.625 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

GFI Goodness 
of Fit index 

เพ่ือวัดระดับความ 
กลมกลืนเปรียบเทียบ 
โดยมีค่าระหว่าง 0-1.00 

> .90 .974 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA Root Mean 
Square Error 
of 
Approximati
on 

เพ่ือบอกค่าความคาด
เคลื่อนของตัวแบบในรูป
ของรากของค่าเฉลี่ยกำลัง
สองของความคาดเคลื่อน 
โดยประมาณค่าระหว่าง 
0-1.00 

< .08 .018 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ์ 

 
จากตารางที่  4.38 การตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลหรือตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็สามารถนำมา
วิเคราะห์ได้ และถ้าตัวแปรไม่มีความสอดคล้องกันแล้ว ตัวแบบสมการโครงสร้างจะไม่สามารถนำมา
คำนวณได้ ผู้วิจัยต้องดำเนินการปรับโมเดลจนมีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือตามหลัก
ของขบวนการวิจัยก่อนนั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้ น 
นิยมเรียกว่า “Model Fit” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โมเดลตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี 
(โมเดลต้นแบบ) มีความสอดคล้องกัน ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโมเดล ดังนี้ 

1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากับ 303.843 
2) Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.625 
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3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากับ .974 
4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ากับ .018 
สรุปได้ว่า การทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพ่ือการทดสอบว่า โมเดลเส้นทางที่สร้าง

ขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริง 
      5. ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect 
effect) และผลรวมอิทธิพล (total effect) 

สมมติฐานข้อที่ 2 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
คือ ตัวแปรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ได้แบ่ง 4 ข้อดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 นวัตกรรม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนของบุคลากร ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.2 ทุนทางสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ ปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ และปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.3 ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการ
บริหารต้นทุน ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
คุณภาพ และปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

สมมติฐานที่ 2.4 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม และปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

จากโมเดลเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผ่านการตกแต่งหรือปรับโมเดลแล้ว
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้ว จึงนำโมเดลความสัมพันธ์ ดังกล่าวมา
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หาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และผลรวมอิทธิพล 
(Total Effect: TE) ได้ดังแสดงในตารางที ่4.39 
 
ตารางที่ 4.39  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล

ระหว่างตัวแปร 
 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรทำนาย 

SC IN EV CA CBT 

CBT DE. 0.311 0.201 0.194 0.493 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0.311 0.201 0.194 0.493 0 

CBT2 DE. 0 0 0 0 0.855 

 IE. 0.266 0.172 0.165 0.421 0 

 TE. 0.266 0.172 0.165 0.421 0.855 

CBT3 DE. 0 0 0 0 0.444 

 IE. 0.138 0.089 0.086 0.219 0 

 TE. 0.138 0.089 0.086 0.219 0.444 

CBT4 DE. 0 0 0 0 0.753 

 IE. 0.234 0.151 0.146 0.371 0 

 TE. 0.234 0.151 0.146 0.371 0.753 

SC1 DE. 0.371 0 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0.371 0 0 0 0 

SC2 DE. 0.154 0 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0.154 0 0 0 0 
 
 
 



171 

ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรทำนาย 

SC IN EV CA CBT 

SC4 DE. 0.679 0 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0.679 0 0 0 0 

SC7 DE. 0.915 0 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0.915 0 0 0 0 

SC6 DE. 0.113 0 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0.113 0 0 0 0 

SC5 DE. 1 0 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 1 0 0 0 0 

IN7 DE. 0 0.306 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0.306 0 0 0 

IN6 DE. 0 0.201 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0.201 0 0 0 

IN5 DE. 0 0.806 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0.806 0 0 0 

IN4 DE. 0 0.752 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0.752 0 0 0 
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 
 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรทำนาย 

SC IN EV CA CBT 

IN1 DE. 0 0.707 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0.707 0 0 0 

IN2 DE. 0 0.579 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0.579 0 0 0 

IN3 DE. 0 1.115 0 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 1.115 0 0 0 

EV1 DE. 0 0 0.585 0 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0 0.585 0 0 

CA4 DE. 0 0 0 -0.42 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0 0 -0.42 0 

CA3 DE. 0 0 0 0.487 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0 0 0.487 0 

CA2 DE. 0 0 0 -0.449 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0 0 -0.449 0 

CA1 DE. 0 0 0 0.734 0 

 IE. 0 0 0 0 0 

 TE. 0 0 0 0.734 0 
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จากตารางที่ 4.39 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มากท่ีสุดคือ คือ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน 
(CA) ประกอบด้วยปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน (CA1) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
นวัตกรรม (CA2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (CA3) กับปัจจัยด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านคุณภาพ (CA4) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
(CBT)  โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.493 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC) ประกอบด้วยปัจจัยด้านเครือข่าย (SC1) 
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (SC2) ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) 
ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6) กับปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7) มีสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.311 (อิทธิ
ทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) 

ถัดมา คือปัจจัยด้านนวัตกรรม (IN) ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1) ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (IN2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(IN4) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IN6) กับ
ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.201 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) 

และน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV) ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (EV1) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.194 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิพล
ทางอ้อม) 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวดัสมทุรสงคราม 

 
4.2.1  ผลร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อ

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  คือ ตัวแปรการ
จดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (Factor 
Analysis) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 

จากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียน เส้นทางของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่ านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้ เป็นแบบจำลองที่ประหยัด 
(Parsimonious Model) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ปรากฏดังภาพ
ที ่4.5 
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ภาพที ่4.5  แสดงร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
จากภาพที่ 4.5 ปัจจัยด้านรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย

ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยด้าน
ทุนทางสังคม ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปร
สังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย  

การจัดการท่องเท่ียว
โดยชุมชน 

( 

ด้านองค์กรชุมชน  ด้านการเรียนรู ้
(Learning) 

ด้านการจัดการ  
(Management) 

ด้านเครือข่าย   
(Network) 

ทุนทางวัฒนธรรม   
(Cultural 
Capital) 

ด้านความไว้วางใจ   
(Trust) 

ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ   
(Norm) ersonnel ) 

การสร้างความแตกตา่งด้านคุณภาพ 

(Quality differentiation) 
 

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  
(Total Economic Value 

ersonnel ) 

ทุนทาง
สังคม  

ทุนทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

(Folk wisdom 
capital) 

ทุนทางสัญลักษณ์   
(Symbolic 
capital) 

ทุนทางเศรษฐกิจ   
(Economic 

capital) 

ความสามารถใน
การแข่งขัน  

ต้นทุนท่ีต่ำ  
(Low cost) 

การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 
(Innovation differentiation) 

 การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
(Marketing differentiation) 

 

การประเมิน
มูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์  

การจัดวางกลยุทธ์  
( Strategic alignment ) 

การเรยีนรู้ส่วนบุคคล  
(HR Learning) 

การยอมรับ IT 

( IT- Acceptance ) 

ค่าตอบแทนของบุคลากร  

( Remuneration)  
ersonnel ) 

นวัตกรรม  

ผลิตภัณฑ์  

( Product ) 

กระบวนการ  

 ( Process ) 
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
( Personnel operations)   
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1)  ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
2)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความ

ไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความ

แตกต่างด้านการตลาด ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 
4)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5)  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัด

วางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ 
6)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ 
7)  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุน

ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
 

4.2.2  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม  

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน จากกลุ่มผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ได้ทำการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ โดยมีผลการประเมิน 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.40  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

รายการความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

 

SD ความหมาย 
1)  ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีความความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุกับ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันปัจจัย
ด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต
ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการ กับ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

4.75 0.500 มากที่สุด 

2)  ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

4.50 0.577 มากที่สุด 

3)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.75 0.500 มากที่สุด 

4)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด ปัจจัยด้านทุน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 

4.25 0.500 มากที่สุด 

5)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม 
ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.50 0.577 มากที่สุด 
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ตารางที ่4.40  (ต่อ) 
 

รายการความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

 

SD ความหมาย 
6)  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน
เครือข่าย ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ 

4.75 0.500 มากที่สุด 

7)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
ทุนทางสัญลักษณ์ 

4.25 0.500 มากทีสุ่ด 

8)  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
การจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
โดยรวม 

4.75 0.500 มากที่สุด 

ภาพรวมของรูปแบบฯ ดังกล่าว 4.56 0.519 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่4.40 ระดับความคิดเห็นต่อ ความเหมาะสม ของ ร่างรูปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.56, SD= 0.519) โดยเรียงลำดับระดับ
ความเหมาะสมมากไปหาน้อย ดังนี้  ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีความ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้าน
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกตได้แก่ ปัจจัยด้าน

องค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.75, 
SD= 0.5) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัย

ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.75, SD= 0.5) ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้าน

ทุนทางสัญลักษณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.75, SD= 0.5) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่าง
ด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.75, SD= 0.5) ปัจจัยด้าน

กระบวนการมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.5, SD= 0.577) 
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ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทาง

วัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.5, SD= 0.577) 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด 

( =4.25, SD= 0.5) และปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากท่ีสุด ( =4.25, SD= 0.5) อยู่ระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” มีรูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D: 
Research and Development) โดยใช้ วิ ธี การวิจั ยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  และ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งเป็นวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม คือ สมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีทั้งจำนวน 52 วิสาหกิจชุมชน จำนวน 250 คน 
และกลุ่มที่สองเป็น สร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน 
วิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปโดยมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้การสรุปความจากประสนทนากลุ่ม จัดกลุ่ม
ความหมายแยกออกเป็นประเด็น (Content Analysis) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน
วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (Factor Analysis) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1  ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
5.1.1.1  ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม  

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยนวัตกรรม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ด้าน
กระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง อันดับที่ 4 คือ ด้านการเรียนรู้
ส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง อันดับที่ 5 คือ ด้านการจัดวางกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปาน
กลาง อันดับที่ 6 คือ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง และอันดับที่ 7 คือ 
ด้านค่าตอบแทนของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง  

5.1.1.2  ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม  
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ  
ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ด้านทุนทางเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระดับปานกลาง อันดับที่ 3 คือ ด้านทุนทางวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง อันดับที่ 4 คือ 
ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง อันดับที่ 5 คือ ด้านทุนทางสัญลักษณ์มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง อันดับที่ 6 คือ ด้านเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง และอันดับที่ 7 
คือ ด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง  

5.1.1.3  ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ 
ด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ด้านการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 3 
คือ ด้านนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และอันดับที่ 4 คือ ด้านการบริหารต้นทุนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับปานกลาง  

5.1.1.4  ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการประเมินมูลค่ าทาง

เศรษฐศาสตร์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
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อันดับที่ 1 คือ ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และอันดับที่ 2 คือ ด้าน
วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง  

5.1.1.5  ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากโดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ ด้านการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ด้านองค์กรชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 4 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และอันดับที่ 5 คือ ด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
มาก  

5.1.1.6  วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม  

การตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลหรือตรวจสอบความสัมพันธ์กัน
ระหว่างตัวแปรว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ และถ้าตัว
แปรไม่มีความสอดคล้องกันแล้ว ตัวแบบสมการโครงสร้างจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ผู้วิจัยต้อง
ดำเนินการปรับโมเดลจนมีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือตามหลักของขบวนการวิจัยก่อน
นั่นเอง ดังนั้นการพัฒนาโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น นิยมเรียกว่า “Model 
Fit” ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โมเดลตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดลต้นแบบ) มีความ
สอดคล้องกัน ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโมเดล ดังนี้ 

1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากับ 303.843 
2) Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.625 
3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากับ .974 
4 ) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ า กั บ 

.018 
สรุปได้ว่า การทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพ่ือการทดสอบว่า โมเดล

เส้นทางท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริง 
เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยทุนทาง

เศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน และอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวที่ส่งผ่านปัจจัยทุนทางเศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน มากที่สุดคือ คือ ปัจจัย
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ด้านความสามารถในการแข่งขัน (CA) ประกอบด้วยปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ (CA1) ปัจจัยด้านการสร้าง
ความแตกต่างด้านนวัตกรรม (CA2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (CA3) กับปัจจัย
ด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (CA4) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.493 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC) ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
เครือข่าย (SC1) ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (SC2) ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทาง
เศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6) กับปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7) มี
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล 
เท่ากับ 0.311 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) 

ถัดมา คือปัจจัยด้านนวัตกรรม (IN) ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1)  
ปัจจัยด้านกระบวนการ (IN2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วน
บุคคล (IN4)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IN6) กับปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.201 (อิทธิทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) 

และน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV) 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (EV1) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.194 (อิทธิทางตรงบวก
อิทธิพลทางอ้อม) 

 
5.1.2  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
รูปแบบทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ 
ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน ปัจจัยด้าน
การจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย  
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5.1.2.1  ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
5.1.2.2  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความ

ไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1.2.3  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความ

แตกต่างด้านการตลาด ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 
5.1.2.4  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความ

ไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1.2.5  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน

การจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ 
5.1.2.6  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ 
5.1.2.7  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน

ทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตรโ์ดยรวม 
และ ระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

สมุทรสงครามโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.56, SD= 0.519) ความเหมาะสมมากที่สุดคือ ปัจจัย
ด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ ปัจจัยด้านความสามารถ
ในการแข่งขันปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้าน
นวัตกรรม  และตัวแปรสังเกตได้แก่ ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการกับปัจจัยด้านการ

เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.75, SD= 0.5) รองลงมา ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของ
บุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับมากที่สุด ( =4.75, SD= 0.5) และความเหมาะสมน้อยที่สุด ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มี

ความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด ( =4.25, SD= 0.5) อยู่
ระดับมากท่ีสุด ตามลำดับ 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

5.2.1  ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มากที่สุด
คือ คือ ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ ปัจจัยด้านการ
สร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด กับปัจจัยด้านการ
สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
เนื่องจาก ผู้ประกอบการถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจบทบาทของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาเศรษฐกิจ (1) ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการต่าง ๆ เช่นการ
นำเสนอสินค้าใหม่ ๆ และการเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพในผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ (2) ผู้ประกอบการจะ
เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา และผู้ประกอบการสามารถทำให้เศรษฐกิจ
มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้นผู้ประกอบการได้มีบทบาทผ่าน 3 องค์ประกอบคือ (1) 
แรงงาน (2) การวิจัยและพัฒนา (3) การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ Max Keilbach 
and Mark Sanders (2007) ได้กล่าวว่า ถ้าความสามารถของผู้ประกอบการมีน้อย หรือมีการฝึกฝน
และวิจัยพัฒนาที่น้อยจะทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และถ้าการวิจัยและพัฒนามีน้อยจะทำ
ให้กิจกรรมของผู้ประกอบการลดลงการพัฒนาคุณภาพของสินค้าซึ่ งจะทำให้กิจกรรมของ
ผู้ประกอบการมีความน่าสนใจน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bohan & Horney (1991) ได้
กล่าวว่า ความสำเร็จของการลดต้นทุนจะต้องเพ่ิมผลผลิตหรือลดปัจจัยนำเข้า (ค่าแรงงานและ
วัตถุดิบ) และเพ่ิมผลผลิตที่เป็นปัจจัยนำออก ให้เกิดการสูญเสียในระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด การ
ปรับปรุงสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) หรือปรับปรุงแบบไม่
ต่อเนื่อง (ขบวนการปรับปรุงระบบ) แล้วแต่กรณี จุดมุ่งหมายอยู่ภายในองค์การ และเป้าหมายในการ
ลดต้นทุนเป็นการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าในด้านราคาโดยทางอ้อม ตลอดไปถึงผล
ของความน่าเชื่อถือหรือราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งการลดต้นทุนจะส่งผลไปยังระดับล่างโดยตรง ค่าใช้จ่ายที่
สามารถลดต้นทุนได้ขึ้นอยู่กับ “ประสิทธิภาพของการลดต้นทุน” ยังสอดคล้องกับ Grant (1991) 
กล่าวถึง โครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่ง การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จของความเป็น
ผู้นำต้นทุนต่ำจำเป็นต้องมีการควบคุมต้นทุนที่ เข้มงวด มีการควบคุมการเงินผ่านทางการทำ
งบประมาณ และมีการตั้งเป้าหมายด้านปริมาณ ต่อมา Dean & Evans (1994) พบว่า ความสามารถ
ในการแข่งขันเกิดจากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารองค์การ เพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การนั้นมีระบบงานที่ดี มีมาตรฐาน
การทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งประกอบด้วย 
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การให้ความสำคัญกับลูกค้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมุ่งเน้นคุณภาพ นอกจากนั้นการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ มีความสำคัญต่อการบริหารองค์การ เพราะการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
เป็นการรวมหลักการพัฒนาคุณภาพ หลักการรักษาหรือคงไว้ซึ่งคุณภาพและหลักปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งคุณภาพของผู้ปฏิบัติทุกคนในองค์การและคุณภาพขององค์การ จึงส่งผล
ต่อการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

5.2.2  ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  เนื่ องจาก
กระบวนการที่ใช้เหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห์ และหาทางเลือกเพ่ือนำไปสู่ขั้นของการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนด การตัดสินใจจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการอย่าง
รอบคอบ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารองค์การ จะเห็นว่าการตัดสินใจเป็นหัวใจ
ของการบริหารหน่วยงาน เพราะผู้บริหารไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
หลายครั้งในวันหนึ่ง ๆ บางครั้งก็มีความสำคัญถึงขั้นของการอยู่รอดหรือไม่ของหน่วยงาน บางครั้งก็
เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงการทำงานของบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งสินค้า หรือบริการที่ผู้ประกอบการ
สามารถผลิต หรือจัดหาเพ่ือสนองความต้องการของตลาดได้ ซึ่งสอดคล้องกับวรรณพรรณ  รักษ์ชน 
(2562) ได้ศึกษา ตัวแบบกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ
ในเขตภาคเหนือประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จมี 4 องค์ประกอบ คือ (1) สมรรถนะของ
ผู้ประกอบการ (2) การขับเคลื่อนข้อมูลทางการตลาด (3) นวัตกรรมทางการตลาด และ (4) กลยุทธ์
การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

5.2.3  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ทุนทางสังคมและสืบเนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมที่ล่มสลาย ทางออก เพ่ือให้สังคมไทยมีการพัฒนาโดยการใช้ทุนทางสังคม คือ ความมีน้ ำใจ 
ความเอ้ืออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความเป็นชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมประเพณี 
ความเชื่อ ศาสนา ศักยภาพในชุมชน ซึ่งเป็นมรดก ของสังคมไทยมาโดยตลอด เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
สังคมไทยผูกพันกันมาช้านาน แต่ความหมายนั้นก็มีหลายมิติทั้งใน มิติที่เป็นเรื่องของระบบคิดและใน
มิติของค่านิยม วัฒนธรรมของประชาชน ความไว้วางใจกันความสำนึกร่วมกัน ของความเป็นชุมชน
เดียวกัน มีจารีตและมีค่านิยมต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน ทุนทางสังคมมิใช่เรื่องใหม่หากแต่เป็นคุณค่า
เดิมที่สังคมไทยมีอยู่เดิมเป็นคุณค่าที่เป็นของตนเองมาแต่บรรพกาล เช่น ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ สติปัญญา และทักษะ มีคุณธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มี
การรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม และรูปแบบได้แก่ จิตวิญญาณ 
ระบบคุณค่า สำนึกท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด ภูมิปัญญา ความรู้ ภูมิปัญญาและ
วิถีชุมชนที่แสดงออกทางปัจจัยสี่ทุนที่มี อยู่ในตัวมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการกอง ทุน
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สาธารณะของชุมชนส่วนกระบวนการทุนทางสังคมนั้น ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นระบบคิดจะเป็นส่วนที่
เป็นนามธรรมสูง ส่วนที่เป็นวิธีปฏิบัติจะเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์ กับส่วนที่เป็นระบบคิด ส่วนที่เป็น
ผลลัพธ์จะเป็นส่วนที่เกิดจากผลของการที่สมาชิกมีระบบคิดและวิธีปฏิบัติ อย่างไร ซึ่งประโยชน์ของ
ทุนทางสังคมนั้นทำให้เกิดเครือข่ายทางสังคมซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งสำคัญที่ทำให้เกิดการมี
พันธะสัญญาร่วมการลงทุน เรื่องทุนทางสังคมเป็นบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ลงทุนในการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับตนเอง แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืนด้วยและจะช่วยให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันคือ การมีระดับทุนทางสังคมที่สูงนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Wronka (2013) ได้ศึกษา เรื่อง 
Analyzing the successof social enterprises-critical success factors perspective พ บ ว่ า 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มีดังนี้ ภาวะผู้นำ โดยผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีอุดมการณ์ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความผูกพันให้กับพนักงาน โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อมภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ระบุไว้ มี
แนวคิดนวัตกรรม ที่มีความน่าดึงดูดในการนำมาปฏิบัติเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น มีการ
บริหารจัดการที่ดี ในการวางแผนและการนำไปปฏิบัติ มีคุณสมบัติในการบริการ โดยจะต้องมีใจรักใน
การบริการ มีความเต็มใจในการทำงาน ประสานงานร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์
ความรู้ที่จำเป็น รวมทั้งการแก้ปัญหาทางสังคม มีทุนทางสังคม ที่จะนำพากลุ่มให้ประสบความสำเร็จ
ได้ ความร่วมมือของชุมชน ในการนำไปปฏิบัติจะต้องได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชน 
และมีความโปร่งใสทางการเงิน ในการจัดหาเงิน และการจัดสรรรายได้ 

5.2.4  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่าง
ด้านการตลาด ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร  เนื่องจากบุคคลทุก
คนเมื่อตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับองค์การ ปฏิบัติงานให้กับองค์การก็ย่อมต้องการ ค่าตอบแทนในการ
ทำงาน บุคคลที่มีความรู้ความสามารถกก็แนวโน้มว่าจะต้องปฏิบัติงานมาก หรือมีภาระรับผิดชอบมาก
และสร้างผลผลิตหรือผลงานในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับองค์การ ฉะนั้นเขาย่อมต้องคาดหวังว่า
จะได้รับค่าตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ ปัญหาที่องค์การจะต้องเผชิญและต้องตัดสินใจคือ จะทำ
อย่างไรจึงจะจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่าการจ่ายต้องคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนซึ่งถือเป็นต้นทุนที่องค์การต้องเสียไป แต่ก็ต้องเป็นการจ่ายที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน
เองหรือตัวผู้รับพึงพอใจด้วยเช่นด้วยกัน มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาหรือผลเสียต่าง ๆ ตามมา เราจึงควร
ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด ปัจจัยด้านทุน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับฐิติพร  สำราญศาสตร์ (2562) ได้
ศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสื่อสารทางการตลาด และแนวทางการ
กำหนดกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติ กลุ่มแม่บ้านบ้านบางพลับ อำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติได้นำนวัตกรรมมา
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ประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มี
ลักษณะที่โดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ และด้านภาพลักษณ์ คือ การใช้เครื่องอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน และนำนวัตกรรม
มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด คือ 1) สื่อโฆษณา ได้แก่ รายการทีวี สื่อออนไลน์ เช่น ยูทูป 
เพจเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ บล็อก และ 2) สื่อประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (1) สื่อออฟไลน์ 
ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ การอบรมและการสาธิต การสื่อสาร ณ จุดซื้อ และการสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก (2) สื่อออนไลน์ ได้แก่ ยูทูป เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค และรายการทีวี ในปัจจุบันการนำนวัตกรรมมา
ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและช่วยขับเคลื่อนผู้ประกอบการ
ให้ก้าวทันยุค Thailand 4.0 โดยวิสาหกิจชุมชนจำเป็นต้องใช้การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้คุณค่าด้านภาพลักษณ์ ทำให้เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ และมีฐานผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้แช่อ่ิมกลับชาติ กลุ่มแม่บ้านบ้าน
บางพลับ กลยุทธ์เชิงรุกควรพัฒนาต่อยอดด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ กำหนดวิสัยทัศน์สู่การ
เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป และควรขยายฐานผู้บริโภคไปยังกลุ่มพ่อค้าคนกลางในธุรกิจผลิตภัณฑ์
แปรรูปกลยุทธ์เชิงรับ ควรให้ความรู้กับบุคลากรด้านการศึกษาสภาพภูมิอากาศ ศึกษาความต้องการ
ของผู้บริโภค กลยุทธ์เชิงป้องกัน ควรพัฒนาและปรับปรุงด้านการผลิต มีการนำเงินทุนมาบริหาร
จัดการด้านการสื่อสารทางการตลาด ควรวิจัยเพ่ือศึกษาถึงกลุ่มผู้บริโภคและแก้ปัญหาทำให้คนเกิด
การยอมรับ และควรมีการจัดการด้านเงินทุนเพ่ือนำไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ กลยุทธ์เชิงแก้ไข
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เพียงพอต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ให้ความสำคัญกับการทำการสื่อสารทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน และควรส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
ให้บุคลากร 

5.2.5  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากทุนทางสังคมถือเป็นทุน
สำคัญที่เสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคมและสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการ
ปกครองของประเทศมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและ
กระบวนการผลิตในภาคเศรษฐกิจ การช่วยบรรเทาความรุนแรงและแก้ปัญหาใน ยามที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจมี ข้อจำกัด 
การบรรเทาปัญหาและฟ้ืนฟูคนไทยและสังคมไทยให้กลับมาดำรงสถานะเดิมได้จำเป็นต้องอาศัยทุน
ทาง สังคมช่วยสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ
ปี2540 ได้มีนักคิด และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านประเมินว่า การที่สังคมไทยยังดำรงอยู่ได้เนื่องจากมีทุน
ทางสังคมมากมายเป็นตาข่าย รองรับที่มีความเชื่อมโยงหนาแน่นอยู่บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยที่มีจุดเด่นหลายประการ อาทิการมี สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติการ
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มีระบบเครือญาติและชุมชนที่เข้มแข็งบนพ้ืนฐาน วัฒนธรรมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ ำใจไมตรีชอบ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สถานการณ์โลกยุค ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
สังคมสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก ความสัมพันธ์ต่าง ๆ มีความซับซ้อน หลายมิติโครงสร้างเศรษฐกิจ 
โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ประเทศไทย
ต้องเผชิญและรับผลกระทบจากบริบทจากการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกท่ีสำคัญ ได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ การเคลื่อนย้ายคนโดยเสรี  การเปิด
เสรีทางการค้า การรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีการ
ดำเนินชีวิตของคนไทย ขณะที่กระแสโลกที่เปลี่ยนจากยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge 
Base Society) ไปสู่สังคมยุคหลังฐานความรู้ (Post Knowledge Base) นั้นจะส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องเร่งรีบพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากกระแสดังกล่าวมีความต้องการทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นผู้มีความรู้ และทักษะหลายอย่าง สามารถทำงานได้หลากหลาย มีคุณธรรมและมีจิตสำนึก
สาธารณะ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความรวดเร็วของการสื่อสาร การ
ขยายตัวของเมือง และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
วัฒนธรรม ค่านิยม วิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม 
ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับ  Kotas (2015) ได้ศึกษา เรื่อง Key 
success factors for social services organizations in Poland พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จ มี
ดังนี้ สมาชิกมีภาวะผู้นำ โดยจะต้องมีความเสียสละมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่ างดี 
การทำงานเป็นทีม โดยทุกคนในกลุ่มจะต้องร่วมมือกันในการทำงานด้วยความเต็มใจ เห็นประโยชน์
ส่วนรวมจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ความผูกพันของพนักงานในองค์กร เมื่อมีแรงจูงใจในการ
ทำงาน ย่อมมีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้เกิดความผูกพันขึ้น การบริหารจัดการโดยมีแผนปฏิบัติ
การตามกิจกรรมที่ทำ มีการรายงานผลที่เกิดขึ้นให้สมาชิกได้รับทราบและมีความยืดหยุ่นในการ
จัดการ การมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติ การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน 
รวมทั้งการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติ ความสามารถในการสื่อสาร โดยจะต้องมีการพูดคุยกันถึง
การดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและวางแผนการดำเนินงาน ทุน จะต้องมี
การจัดหาทรัพยากรทางการเงินและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และ อุปกรณ์การผลิต ต้องมีจำนวน
ที่เพียงพอ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.2.6  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัดวาง
กลยุทธ์ ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนี้มีความอย่างมาก ต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทยเพราะ
เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและ
เอกชนต่างก็นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการะบวนการทำงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ
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คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทำให้ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบไม่ซับซ้อนและ
สะดวกต่อการนำไปใช้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ช่วยให้การ
สื่อสารระหว่างกันภายในหน่วยงาน หรือกับบุคคลภายนอกมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ Chen et al. (2016) ได้ศึกษา
ผลกระทบของการใช้ดิจิตอลกับการดำเนินงานในองค์การของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมผ้าในเว็บไซต์ของประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่าการให้บริการจากเว็บไซต์มีผลต่อ
การดำเนินงานในองค์การธุรกิจ อย่างไรก็ตามการให้บริการจากเว็บไซต์ประกอบด้วยการให้บริการ
ซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งาน การให้บริการระบบธุรกิจต่อธุรกิจ และซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูล ซึ่ง
เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนเพ่ือให้ช่องทางการตลาดดิจิตอล
ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรงและขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นได้  

5.2.7  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์  
เนื่องจาก ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณซื้อสินค้าชนิด
นั้น ซึ่งหน่วยธุรกิจสามารถควบคุมและใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ส่วนใหญ่มีการวางกลยุทธ์เพ่ือ
กระตุ้นอุปสงค์ของผู้บริโภค 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาทั้งการออกแบบ รูปแบบ สีสัน 
ลวดลาย และเนื้อผ้า ให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ด้านราคา 
กำหนดราคาสินค้าให้มีหลายระดับราคา โดยคำนึงถึงกำลังซื้อและความจำเป็นของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
เป็นสำคัญ ด้านสถานที่จัดจำหน่าย มีการขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าได้ง่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีใน
การติดต่อสื่อสาร และการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ผ่านร้านค้าปลีก และด้านส่งเสริม
การตลาด เน้นการกระจายข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (2563) ได้ศึกษา การศึกษา
นวัตกรรมการผลิตชุมชนผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเซาะบ้านท่าแฉลบ จังหวัด
จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกลุ่มบ้านท่าแฉลบชุมชนจังหวัดจันทบุรี พบว่าสมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคน และใช้วิธีการบริหารแบบพุทธในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมของกลุ่ม เครื่องหมายการค้าของกลุ่มได้รับการพัฒนาและจดลิขสิทธิ์ ชื่อ Mat 
Chan หรือ Chanhtaboon Mat 2) ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับชุมชนชาว
พุทธจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าเกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (ผู้ประกอบการเครื่องประดับ) 
เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 3) เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เสื่อบ้านท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีพบว่า (1) กกบ้านท่าแฉลบมีความเหนียวนุ่มมันเงาทนทานและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2) เชิงกะไดเป็นเสื่อที่ได้รับสิทธิบัตร แบบแผน (3) นำหลักธรรม 7 ประการมาใช้
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ในการจัดการชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทำให้ชุมชนมีรายได้จากการจ้างงานและสร้างการกระจาย
รายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน 

5.2.8  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  เนื่องจากธุรกิจ
ของคนไทยต้องเตรียมรับกับสภาพการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมสร้างโอกาส
และความท้าทายต่อธุรกิจไทย ผู้ประกอบการไทยมีการตื่นตัวกันมากขึ้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคแถบนี้ แม้ว่าแนวคิดหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในการจะร่วมมือกันแข่งขันกับภูมิภาค
อ่ืนทั่วโลก แต่อีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่าภาคธุรกิจของประเทศเพ่ือนบ้านต่างเตรียมพร้อมจะรุกและ
รับมือกับการแข่งขันกันเองในภูมิภาคแถบนี้มากกว่าจะแข่งกับภูมิภาคอ่ืน สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น
ผู้ประกอบการไทยก็ต้องศึกษาข้อมูลของตนเองและประเทศเพ่ือนบ้านให้รอบด้าน เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้และยั่งยืนต่อไป ผู้ประกอบการต่าง ๆ ควรมีข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งบางรายต่างก็เร่งปรับตัวและสามารถรุกขยายการจับคู่ธุรกิจกับนัก
ลงทนุเพ่ือนบ้านไปบ้างแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับวรภา  มนต์อารักษ์ (2563) ได้ศึกษา การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยพุทธสันติวิธี  : กรณีศึกษาชุมชนตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่  ศรีสะเกษ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม มีรายได้ไม่ยั่งยืน เป็นปัญหาในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดรายได้และ
สามารถพ่ึงตนเอง ตามนโยบายการสนับสนุนวิสาหกิจในแผนการพัฒนา SME ฉบับที่ 4 เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แนวทางในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมา
ส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยการปรับเปลี่ยนบริบทในการทำ
ธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยใช้แนวทางพุทธสันติวิธี เพื่อลดความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมในชุมชน ให้
เกิดการพัฒนาไปสู่สังคมสันติสุข และรูปแบบแนวทางตามพุทธสันติวิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับ
หลักสัปปุริสธรรม 7 เกิดเป็นโมเดล SOARNE คือ S = Strengths อัตลักษณ์ชุมชนจากต้นตาลมาเป็น
วัตถุดิบการผลิต O = Opportunities ภูมิปัญญาชุมชน A = Aspiration การเติบโตของวิสาหกิจ
ชุมชน R = Results ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล N = Needs ความต้องการพัฒนาของคนในชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ E = Empathy การร่วมใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนเติบโต
อย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง เกิดสันติสุขในชุมชน 

5.2.9  ความเหมาะสมของ ร่างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามโดยรวมอยู่ระดับ
มากที่สุด ความเหมาะสมมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีความ
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขันปัจจัยด้านทุนทางสังคม ปัจจัยด้าน
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ กับปัจจัยด้านนวัตกรรม และตัวแปรสังเกต  ได้แก่ ปัจจัยด้าน
องค์กรชุมชน ปัจจัยด้านการจัดการ กับปัจจัยด้านการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด รองลงมา 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ ปัจจัยด้านทุนทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด และความเหมาะสมน้อยที่สุด ปัจจัยด้านการจัดวาง  
กลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด เนื่องจากในการ
ทำธุรกิจนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืน รวมทั้งต้องค้นหาโอกาสทาง
ธุรกิจจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการต้องมีกลยุทธ์
ที่มีประสิทธิภาพจึงสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณพรรณ  รักษ์ชน 
(2562) ได้ศึกษา ตัวแบบกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ
ในเขตภาคเหนือประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ 
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะ ของ
ผู้ประกอบการ 2) การขับเคลื่อนข้อมูลทางการตลาด 3) นวัตกรรมทางการตลาด และ 4) กลยุทธ์การ
วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

จากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป
ใช้ใน 3 ส่วน ดังนี้ 

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งนี้ 

5.3.1.1  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมควรให้วิสาหกิจชุมชนของรูปแบบ 
เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชนขององค์ประกอบหลักในการท่องเที่ยวจากทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย 

5.3.1.2  ด้านองค์กรชุมชนควรให้การสนับสนุนให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนเปิดกว้างและ
รับฟังความเห็นที่แตกต่างได้ 

5.3.1.3  ด้านการจัดการควรให้การให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนร่วมจัดระบบและ
ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในองค์การเพ่ือสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน การมอบหมาย
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ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกอย่างชัดชัดเจน และความสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

5.3.1.4  ด้านการมีส่วนร่วมควรให้ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนผลักกันเป็นผู้นำ หรือผู้ตามในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผู้นำ
องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกัน 

5.3.1.5  ด้านการเรียนรู้ควรให้การส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกับองค์การอ่ืนในรูปแบบเครือข่ายได้ การใช้
ความสามารถที่หลากหลายของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนประกอบเป็นทีมงานเพ่ือปฏิบัติภารกิจโดย
ไม่ยึดตามสายงานเพียงอย่างเดียว 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

5.3.2.1  ผู้ประกอบการควรดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งเป็น
ระยะเวลายาวนานถือเป็นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งกลยุทธ์ในการแข่งขัน Porter ได้
กล่ าวไว้ประกอบด้วย 3 อย่าง  1 ) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ
(differentiation) 2) กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุน (cost leadership) และ 3) กลยุทธ์การเจาะจงลูกค้า 
(focus group) ซึ่งทั้ง 3 กลยุทธ์จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในระยะ
ยาวได้ 

5.3.2.2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมหลักหรือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่การ
ปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรมของสินค้าซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญต่อความอยู่รอด และความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพราะกระบวนการพัฒนาสินค้านั้นมีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีข้ึน หรือคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ให้ 

5.3.2.3  ควรการปรับตัวคือกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริหารมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมาก
ขึ้น มีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการและความหลากหลายของลูกค้า อีกทั้ง
องค์กรจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

 
5.3.3  ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

สามารถใช้วิธีวิทยาการวิจัยในลักษณะอ่ืนหรือการวิจัยเชิงอนาคต ( futures 
research) เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือเป็นการตอบสนองทิศทางในอนาคตของผลการวิจัย อันได้แก่ เทคนิคเดลฟาย (delphi 
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technique) เท ค นิ ค  EFR--Ethnographic Futures Research เท ค นิ ค  EDFR-Ethnographic 
Delphi Futures Research เทคนิคฟอร์ไซท์ (Foresight) การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบ(trend 
impact analysis) เทคนิคการสร้างภาพอนาคต (scenario building) เทคนิคเชิงสถิติของเบอิเชี่ยน
(bayesian statistical) เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดขวาง (cross-impact analysis) 
เทคนิคกงล้ออนาคต (futures wheel) เป็นต้น 
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2. อ.ดร.พนิดา นิลอรุณ    
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการค้า  
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการการค้า 

3. อ.ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา   
คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

 ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารธุรกิจและการประกอบการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จงัหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และ เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม  
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน  
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้เพ่ือนำข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อ

ท่านและวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิก หรือปฏิบัติงานอยู่แต่ประการใด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
โปรดตอบแบบสอบถามนี้ครบทุกข้อ ที่ตรงกับข้อมูลของท่านและความคิดเห็นของท่าน และ
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
       

ขอแสดงความนับถือ 
                    ผู้วิจัย  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมายถูก () ลงในช่องสี่เหลี่ยม (□) และเติม
ข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ 
  1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อายุ 
 1) ต่ำกว่า 25 ปี    2) 25-35 ปี   
 3) 36-45 ปี    4) มากกว่า 45 ปี 
 

3. ระดับการศึกษา 
 1) ต่ำกว่ามัธยมศึกษา   2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.  
 5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 

4. ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 
 1) ต่ำกว่า 1 ปี    2) 1-5 ปี   
 3) 6-10 ปี     4) 11-15ปี   
 5) 15-20ปี    6) มากกว่า20ปี 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม  
คำชี้แจง ข้อความแต่ละรายการต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในปัจจัยนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ           
การปฏิบัติงานของบุคลากร การเรียนรู้ส่วนบุคคล ค่าตอบแทนของบุคลากร การยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดวางกลยุทธ์ โปรดพิจารณาว่าแต่ละรายการตรงกับระดับการปฏิบัติของท่าน
มากที่สุดในช่องแล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องนั้นเพียงช่องเดียว โดยแต่ละหมายเลขมีความหมาย
ดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์      

1) องค์กรของท่านนำเสนอ และทำแก้ไขและปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม       

2) ท่านมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ (เช่น การลด
ขั้นตอนในการให้บริการที่ไม่จำเป็น)      

3) ท่านมีรูปแบบการนำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ (เช่น มีการจัด package 
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่จัดมาก่อน)      

4) ท่านนำเสนอความหลากหลายของสินค้า ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า (เช่น การจัด package ทีมี่หลายราคา หลายระดับ
ให้เลือก)      

5) ท่านสร้างสินค้าขององค์กรให้เป็นที่การยอมรับของลูกค้า โดยการสร้าง
ความเชื่อถือในคุณภาพและการบริการที่ดี      

ด้านกระบวนการ      

6) ท่านมบีริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าท่ีแตกต่างไปจากเดิม (เช่น เดิมให้บริการ
แจ้งรายการนำเที่ยวตามช่วงเทศกาลไปยัง E-mail ลูกค้าเป็นการแจ้ง
ผ่าน โทรศัพท์มือถือโดยใช้ application ต่าง ๆ)      
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ปัจจัยนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

7) ท่านมีการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ ขององค์กร (เช่น การจัดโปรโมชั่น     
บริการเสริม ของแถมของที่ระลึก ฯลฯ)       

8) ท่านมีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  (เช่น การใช้สื่อผ่าน
ช่องทางใหม่ ๆ ที่ ต่างจากเดิม เช่น Website, Twister, Facebook 
เป็นต้น)      

9) ท่านนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ให้บริการใน รูปแบบใหม่ (เช่น จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
มากข้ึน)      

10) ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือตอบสนอง          
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (เช่น การปรับปรุงขั้นตอนของการ
ติดต่อ ประสานงานภายในองค์กรให้สะดวกรวดเร็วขึ้น)      

ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร      

11) องค์กรของท่านให้การปฏิบัติต่อบุคลากรเหมือนเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า      

12) องค์กรของท่านมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถแก่
บุคลากร      

13) องค์กรของท่านให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง      

14) องค์กรของท่านสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน      

15) องค์กรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในสายอาชีพอย่างชัดเจน      

ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล      

16) บุคลากรมีการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ      

17) บุคลากรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของตัวเองได้ดี      

18) บุคลากรสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      

19) บุคลากรให้การยอมรับในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
เข้ามาปรับใช้องค์กร      
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ปัจจัยนวัตกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านค่าตอบแทนของบุคลากร      

20) องค์กรของท่านกำหนดผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากร      

21) องค์กรของท่านมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ และค่าล่วงเวลาจากการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร      

22) องค์กรของท่านมีโบนัส หรือสิ่งของ หรือรางวัล สำหรับบุคลากรที่มีผล
การ ปฏิบัติงานที่ดีและโดดเด่น       

23) องคก์รของท่านจัดโครงการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอ่ืน ๆ      

ด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      

24) องค์กรของท่านจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ      

25) องคก์รของท่านจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเพ่ือติดตั้งโปรแกรม
ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ      

26) องค์กรของท่านติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ที่รองรับการใช้งานเพื่อ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกในการทำงานของ
ของบุคลากร      

27) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรตอบสนองต่อความพึงพอใจใน
การ ให้บริการลูกค้าได้อย่างดี      

ด้านการจัดวางกลยุทธ์      

28) องค์กรวางแผนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

29) องค์กรนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสนับสนุนต่อกลยุทธ์การบริการ      

30) องค์กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดขั้นตอนการนำเสนอ
การบริการให้กับลูกค้า      

31) องค์กรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้กระบวนการส่งมอบ
การบริการสะดวกรวดเร็วขึ้น      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของปัจจัยด้านทุนทางสังคม  
คำชี้แจง ข้อความแต่ละรายการต่อไปนี้เป็นการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในปัจจัยด้านทุนทาง
สังคม ประกอบด้วย ได้แก่ ด้านเครือข่าย ด้านความไว้วางใจ ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ  ด้านทุน
ทางวัฒนธรรม ด้านทุนทางเศรษฐกิจ ด้านทุนทางสัญลักษณ์ และ ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น โปรด
พิจารณาว่าแต่ละรายการตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านมากที่สุดในช่องแล้วทำเครื่องหมาย  ลง
ในช่องนั้นเพียงช่องเดียว โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยด้านทุนทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเครือข่าย      

1)  ท่านคิดว่า จากการร่วมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน สามารถนำ
ผลประโยชน์ทางด้านทุนทางสังคมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้       

2)  ท่านสามารถนำความหลากหลายของผู้คนในชุมชน มาสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ จนเกิดเป็นความร่วมมือกนั และสามารถทำงานเป็นทีม
ได้      

3)  จากการรวมกลุ่มเครือข่ายเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยังสามารถส่งผล
ต่อการสร้างผลประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนได้      

ด้านความไว้วางใจ      

4)  ผลจากการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทำให้สมาชิกมีความ
เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม       

5)  ผลจากการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการแสวงหาผล
ประโยนชน์ร่วมกัน และสามารถแสวงหาผลประโยชน์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้      
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ปัจจัยด้านทุนทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ      

6)  ท่านมีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมร่วมมือกัน โดยมุ่งหมายให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       

7)  ท่านมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในการ
กำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน       

8)  ท่านมีการส่งเสริมการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิสาหกิจชุมชน      

ด้านทุนทางวัฒนธรรม      

9)  ท่านมกีารนำองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา ปราชญ์
ท้องถิ่นมาเป็นกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์      

10)  ท่านมีการนำทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิถีชุมชน ได้แก่ การนำมาเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน      

11)  ท่านมีการส่งเสริมการให้สมาชิกมีความรักใคร่ สามัคคี เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล จนส่งผลต่อการสร้างจริยธรรม คุณธรรม ซ่ึงเป็นตัว
ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอ่ืน ๆ       

ด้านทุนทางเศรษฐกิจ      

12)  ท่านมีทุนทางเศรษฐกิจที่อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ทุนทรัพย์ เงินลงทุน 
ที ่เพียงพอกับประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน      

13)  ท่านมีทุนทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว สามารถนำเป็นทุนที่สร้างรายได้
ให้กับวิสาหกิจชุมชน      

ด้านทุนทางสัญลักษณ์      

14)  วิสาหกิจชุมชนของท่าน เป็นการรวมตัวของกลุ่มคน เป็นองค์กรที่มี
อุดมการณ์ร่วมกัน มีความเชื่อมั่น และมีจิตสำนึกร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่ง
เดียวกันเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็ง       

15)  วิสาหกิจชุมชนของท่านเป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเป็นเครือข่ายที่มีพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อชุมชน       
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ปัจจัยด้านทุนทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น      

16)  วิสาหกิจชุมชนของท่านนำความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน มาเป็น
ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ของวิสาหกิจชุมชน      

17)  วิสาหกิจชุมชนของท่านนำการดำเนินชีวิตทีส่ะท้อนให้เห็นความพอดี     
ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดย
ไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนได ้      

 
 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
คำชี้แจง ข้อความแต่ละรายการต่อไปนี้เป็นการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในปัจจัยความสามารถ
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย ด้านต้นทุนที่ต่ำ ด้านนวัตกรรม ด้านการตลาด และ ด้านคุณภาพ โปรด
พิจารณาว่าแต่ละรายการตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านมากที่สุดในช่องแล้วทำเครื่องหมาย  ลง
ในช่องนั้นเพียงช่องเดียว โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริหารต้นทุน      

1)  ท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตของบุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชน      

2)  ท่านมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต      

3)  ท่านมีการประเมินต้นทุนทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพ่ือ
สำหรับการวางแผนการผลิต      

4)  ท่านมีการนำเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต      
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ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านนวัตกรรม      

5)  ท่านมีการผลิตและการทำตลาดของสินค้าใหม่      

6)  ท่านมีการวิจัยหรือพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ      

7)  ท่านมีปริมาณของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง      

ด้านการตลาด      

8)  ท่านมีตราสินค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชน      
9)  ท่านมีช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังแหล่งจำหน่ายอย่างทั่วถึง      
10) สินค้ามีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค      

ด้านคุณภาพ      

11)  ท่านมีการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง      

12)  ท่านมีการพัฒนากระบวนการผลิต ตามตัวอย่างหรือต้นแบบจาก
วิสาหกิจชุมชนอ่ืน      

13)  ท่านมีการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า      

14)  ท่านมีจัดหาสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว      

 
 
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
คำชี้แจง ข้อความแต่ละรายการต่อไปนี้เป็นปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 
ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม  และ ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า โปรดพิจารณา
ว่าแต่ละรายการตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านมากที่สุดใน ช่องแล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง
นั้นเพียงช่องเดียว โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้ 
  5 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม      

1)  ท่านมีการประเมินมูลค่าทางตรง จากการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร 
ธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือนำมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ชุมชน       

2)  ท่านมีการประเมินมูลค่าทางอ้อม จากผลพลอยได้ในการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น การอาชีพอาชีพ 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดการสภาพแวดล้อมดีขึ้น      

3)  ท่านมีการประเมินวางแผนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ชุมชน  เพ่ือสำหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต       

ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า      

4)  ท่านมีความยินดีที่จะจ่ายเงิน (Willingness To Pay : WTP) เพ่ือ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น พัฒนาขึ้น ด้วยจำนวนเงินที่
เหมาะสม      

5)  ท่านยินดียอมรับเงินชดเชย (Willingness To Accept : WTA) เพ่ือ
ทดแทนในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสม      

 
 
ตอนที ่6 ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
คำชี้แจง ข้อความแต่ละรายการต่อไปนี้เป็นปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุมชน ด้านการจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และ  
ด้านการเรียนรู้ โปรดพิจารณาว่าแต่ละรายการตรงกับระดับการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุดในช่องโดยทำ
เครื่องหมาย  ลงในช่องนั้นเพียงช่องเดียว โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดังนี้ 
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  5 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน                

จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม      

1)  วิสาหกิจชุมชนของท่านมีองค์ประกอบหลักในการท่องเที่ยวจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย      

2)  วิสาหกิจชุมชนของท่านมีรูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยเน้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น      

3)  วิสาหกิจชุมชนของท่านมีผลกระทบในด้านบวกจากการทำการ
ท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม      

ด้านองค์กรชุมชน      

4)  ท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีนำ้ใจ ช่วยเหลือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน      

5)  ท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข      

6)  ท่านมกีารสนับสนุนให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน      

7)  ท่านมีส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนเปิดกว้างและรับฟัง
ความเห็นที่แตกต่างได้      

ด้านการจัดการ      

9)  ท่านร่วมกับบุคลากรในวิสาหกิจชุมชนจัดประชุมเพ่ือกำหนด
จุดมุ่งหมาย บทบาทเพ่ือสร้างกิจการในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและความถนัดของบุคลากรในวิสาหกิจชุมชน      

10)  ท่านใหบุ้คลากรในวิสาหกิจชุมชนร่วมจัดระบบและขั้นตอนการ
ทำงานของบุคลากรในองค์การเพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน      
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ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน                

จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11)  ท่านมีการมอบหมายขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับ
สมาชิก อย่างชัดชัดเจน และความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน       

ด้านการมีส่วนร่วม      

12)  ผู้นำองค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการสอนงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกัน      

13)  ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนผลักกันเป็นผู้นำ 
หรือผู้ตามในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน      

14)  ผู้นำองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนสะท้อนผลการ
ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเสนอแนะแนวทางในการทำงานครั้ง
ต่อไป      

ด้านการเรียนรู ้      

15)  ท่านมีการใช้ความสามารถที่หลากหลายของบุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนประกอบเป็นทีมงานเพื่อปฏิบัติภารกิจโดยไม่ยึดตามสายงาน
เพียงอย่างเดียว      

16)  ท่านมีการส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกับองค์การอ่ืนใน
รูปแบบเครือข่ายได้      

17)  ท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรในวิสาหกิจชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและกันและเผยแพร่ความรู้แก่
สมาชิกอยู่เสมอ      
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
           
           
           
           
           
           
           
            
 
 

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือและอุทิศเวลาอันมีค่าของท่าน  
ในการตอบคำถามการวิจัยครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
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แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” 

 
คำชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มนี้เพ่ือประเมินวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มนี้เพ่ือประเมินรูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามในการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตอนที่ 3 เป็นการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินเอกสารประกอบการใช้วิเคราะห์
เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. ขอความอนุเคราะห์จากท่านเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มตามวัน  เวลา และสถานที่ที่
กำหนด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  จึงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

  ด้วยความเคารพอย่างสูง 
คณะผู้วิจัย 

 



232 

แบบขอความยินยอม (consent form) 
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม” โดย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม (หัวหน้าโครงการวิจัย) แล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามี
ความประสงค์สำหรับข้อมูลที่ได้ทำการประเมิน ในการสัมภาษณ์จาการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 
          โปรดทำเครื่องหมาย  ในตัวเลือกตามความยินยอมของท่าน 

1. การเปิดเผยข้อมูลการประเมินในภาคผนวกท้ายเล่มงานวิจัย 
                 ยินดีให้เปิดเผย      ไม่ยินดีให้เปิดเผย 
   

2. การเปิดเผยชื่อผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ประเมินในภาคผนวกท้ายเล่มงานวิจัย 
                 ยินดีให้เปิดเผย      ไม่ยินดีให้เปิดเผย 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
       (........................................................) 
 วันที่............................................................ 

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านไม่ยินดีให้เปิดเผยข้อมูลการประเมิน หรือชื่อ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ และไม่มีการนำไปเปิดเผยที่ใด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
1. ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ................................................................................................... .. 
2. ตำแหน่งปัจจุบัน................................................................................................ .... 
3. วุฒทิางการศึกษา...................................................................................................  
4. องค์กรที่ท่านสังกัด................................................................................................ 

 
ตอนที่ 2 ข้อคำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 

วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
มีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (Factor Analysis) โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 

 
กำหนดค่าตัวแปรดังนี้ 

ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน   แทนค่า CA 
ปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน   แทนค่า CA1 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม  แทนค่า CA2 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด   แทนค่า CA3 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ   แทนค่า CA4 
ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์   แทนค่า EV 
ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม   แทนค่า EV1 
ปัจจัยด้านความเต็มใจจ่าย   แทนค่า EV2 
ปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า   แทนค่า EV3 
ปัจจัยด้านนวัตกรรม   แทนค่า IN 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  แทนค่า IN1 
ปัจจัยด้านกระบวนการ   แทนค่า IN2 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร   แทนค่า IN3 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล   แทนค่า IN4 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร   แทนค่า IN5 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   แทนค่า IN6 
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ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์   แทนค่า IN7 
ปัจจัยด้านทุนทางสังคม   แทนค่า SC 
ปัจจัยด้านเครือข่าย   แทนค่า SC1 
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ   แทนค่า SC2 
ปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ   แทนค่า SC3 
ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม   แทนค่า SC4 
ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ   แทนค่า SC5 
ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์   แทนค่า SC6 
ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น   แทนค่า SC7 
ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม   

แทนค่า CBT 

ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม   แทนค่า CBT1 
ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน   แทนค่า CBT2 
ปัจจัยด้านการจัดการ   แทนค่า CBT3 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้  แทนค่า CBT4 

 
จากค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียน เส้นทางของรูปแบบ

ความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุที่ผ่ านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้ เป็นแบบจำลองที่ประหยัด 
(Parsimonious Model) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ปรากฏดังภาพ 
ผนวกท่ี 1 
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ภาพที ่1 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการปรับโมเดล 

จากภาพที่ 1 ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) มีความความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุกับปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน (CA) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC) ปัจจัยด้านการ

ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV) ปัจจัยด้านนวัตกรรม (IN) และตัวแปรสังเกต ได้แก่ ปัจจัยด้าน

องค์กรชุมชน (CBT2) ปัจจัยด้านการจัดการ (CBT3) กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ (CBT4) ความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย  

1)  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (CA4) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุน

ทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 

(EV1)  
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2)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล (IN4) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความ

แตกต่างด้านการตลาด (CA3) ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 

(IN5)  

3)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

(SC2) ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7)  

4)  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IN6) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัด

วางกลยุทธ์ (IN7) ปัจจัยด้านเครือข่าย (SC1) ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6)  

5)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 

(SC2) ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7)  

6)  ปัจจัยด้านกระบวนการ (IN2) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1)  

7)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6) 

 
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 

ท่านคิดว่าวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงครามในองค์ประกอบของวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร โดยจำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบของการสร้างวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร โดยจำแนกตามองค์ประกอบ 
  1) องค์ประกอบของปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน (CBT2) ปัจจัยด้านการจัดการ (CBT3) กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ (CBT4) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
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2) องค์ประกอบของปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน (CA) ประกอบด้วยปัจจัยด้านการ
บริหารต้นทุน (CA1) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (CA2) ปัจจัยด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านการตลาด (CA3) กับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (CA4)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

3) องค์ประกอบของปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC) ประกอบด้วยปัจจัยด้านเครือข่าย (SC1) 
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ (SC2) ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) 
ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6) กับปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

4) องค์ประกอบของปัจจัยด้านนวัตกรรม (IN) ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1) ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (IN2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
(IN4) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IN6) กับ
ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

5) องค์ประกอบของปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV) ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม (EV1)   
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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ตัวแปรส่งผลของการสร้างวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร โดยจำแนกตามองค์ประกอบ 

1) ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน (CA) ประกอบด้วยปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน 
(CA1) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม (CA2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาด (CA3) กับปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (CA4) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม(CBT) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

2) ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC) ประกอบด้วยปัจจัยด้านเครือข่าย (SC1) ปัจจัยด้านความ
ไว้วางใจ (SC2) ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านทุน
ทางสัญลักษณ์ (SC6) กับปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้าน
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

3) ปัจจัยด้านนวัตกรรม (IN) ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1) ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(IN2) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล (IN4) ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IN6) กับปัจจัยด้านการ
จัดวางกลยุทธ์ (IN7) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (CBT) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
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4) ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (EV) ประกอบด้วยปัจจัยด้านมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์โดยรวม (EV1) มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
(CBT) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการสร้างวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามมีเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร โดยจำแนกตาม
องค์ประกอบ 

1)  ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (CA4) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุน
ทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
(EV1) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล (IN4) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านการตลาด (CA3) ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ (SC5) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร 
(IN5)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
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3)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร (IN5) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
(SC2) ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม (SC4) ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

4)  ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IN6) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัด
วางกลยุทธ์ (IN7) ปัจจัยด้านเครือข่าย (SC1) ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

5)  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร (IN3) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความไว้วางใจ 
(SC2) ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (SC7) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

6)  ปัจจัยด้านกระบวนการ (IN2) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (IN1) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

7)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ (IN7) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ (SC6) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 

เหตุผล…………………………………………………………………………………………………………………….....
......................………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ท่านคิดว่าจากองค์ประกอบของวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม นำมาเป็นร่างวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐาน
รากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร โดยจำแนกตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 
 
ภาพที ่2  แสดงร่างแนวทางการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1)  องค์ประกอบของปัจจัยการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ ยว  (PB) 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ในตราสินค้า (PB1) ปัจจัยด้านการเชื่อมโยงตราสินค้า (PB2) 
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้า (PB3) และปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า (PB4) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

2)  องค์ประกอบของปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน (LC) 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ (LC1) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน (LC2) ปัจจัยด้าน
ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม (LC3) และปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (LC4) 
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

3)  องค์ประกอบของปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SC) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทุนทาง
สัญลักษณ ์(SC2)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

4)  องค์ประกอบของปัจจัยด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (MK) ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (MK1) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการดำเนินงานเชิงรุก (CM2) มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านความสามารถทางนวัตกรรม (CM3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (MK4) มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยด้านความสามารถทางนวัตกรรม (CM3) และ ปัจจัยด้านทุนองค์กร (SC1) ปัจจัยด้านบุคคล 
(MK5) และปัจจัยด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ (MK6) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกระบวนการ (MK7)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
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5)  องค์ประกอบของปัจจัยด้านความเป็นผู้ประกอบการ (CM) ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ความสามารถทางนวัตกรรม (CM3)  
 ❑ เห็นด้วย ❑ ไมเ่ห็นด้วย 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………...................
........………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………….……………………………………………………………………………………………..........................……
.………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………..........................……
..………………………………………………..…………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
…………………….……………………………………………………………………………………………..........................……
…..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม 
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ภาคผนวก ง 

การประมวลผลทางสถิต ิ
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อายุ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ต่ำกว่า 25 ปี 37 14.8 14.8 14.8 

25-35 ปี 100 40.0 40.0 54.8 

36-45 ปี 67 26.8 26.8 81.6 

มากกว่า 45 
ปี 

46 18.4 18.4 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
 

ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ต่ำกว่ามัธยมศึกษา

ตอนต้น 
5 2.0 2.0 2.0 

มัธยมศึกษาตอนต้น 11 4.4 4.4 6.4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

34 13.6 13.6 20.0 

อนุปริญญา/ปวส. 28 11.2 11.2 31.2 

ปริญญาตรี 152 60.8 60.8 92.0 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 20 8.0 8.0 100.0 

Total 250 100.0 100.0  

เพศ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ชาย 70 28.0 28.0 28.0 

หญิง 180 72.0 72.0 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
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ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ต่ำกว่า 1 ปี 136 54.4 54.4 54.4 

1-5 ปี 67 26.8 26.8 81.2 

6-10 ปี 16 6.4 6.4 87.6 

11-15ปี 7 2.8 2.8 90.4 

15-20ปี 9 3.6 3.6 94.0 

มากกว่า20ปี 15 6.0 6.0 100.0 

Total 250 100.0 100.0  
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
F11 250 1 5 3.38 .628 
F12 250 1 5 3.73 .460 
F13 250 1 5 3.30 .473 
F14 250 1 5 3.35 .565 
F15 250 1 5 3.25 .455 
F16 250 1 5 3.42 .473 
F17 250 1 5 3.35 .308 
F1 250 1 5 3.40 .480 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b1 250 1 5 3.58 .636 
b2 250 1 5 3.36 .679 
b3 250 1 5 3.36 .573 
b4 250 1 5 3.30 .625 
b5 250 1 5 3.30 .625 
F11 250 1 5 3.38 .628 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b6 250 1 5 3.18 .386 
b7 250 1 5 3.64 .302 
b8 250 1 5 4.04 .506 
b9 250 1 5 4.27 .580 
b10 250 1 5 3.51 .527 
F12 250 1 5 3.73 .460 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b11 250 1 5 3.23 .520 
b12 250 1 5 3.20 .291 
b13 250 1 5 3.44 .659 
b14 250 1 5 3.27 .215 
b15 250 1 5 3.36 .679 
F13 250 1 5 3.30 .473 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b16 250 1 5 3.29 .587 
b17 250 1 5 3.40 .520 
b18 250 1 5 3.22 .565 
b19 250 1 5 3.49 .587 
F14 250 1 5 3.35 .565 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b20 250 1 5 3.40 .520 
b21 250 1 5 3.29 .557 
b22 250 1 5 3.20 .369 
b23 250 1 5 3.09 .374 
F15 250 1 5 3.25 .455 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b24 250 1 5 3.60 .688 
b25 250 1 5 3.38 .334 
b26 250 1 5 3.42 .312 
b27 250 1 5 3.29 .557 
F16 250 1 5 3.42 .473 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b28 250 1 5 3.36 .330 
b29 250 1 5 3.44 .341 
b30 250 1 5 3.29 .244 
b31 250 1 5 3.29 .315 
F17 250 1 5 3.35 .308 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
F21 250 1 5 3.01 .312 
F22 250 1 5 2.71 .403 
F23 250 1 5 3.21 .516 
F24 250 1 5 3.28 .550 
F25 250 1 5 3.39 .598 
F27 250 1 5 3.21 .565 
F26 250 1 5 3.42 .593 
F2 250 1 5 3.18 .505 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b32 250 1 5 3.27 .215 
b33 250 1 5 3.49 .343 
b34 250 1 5 2.26 .378 
F21 250 1 5 3.01 .312 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b35 250 1 5 2.21 .249 
b36 250 1 5 3.20 .557 
F22 250 1 5 2.71 .403 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b37 250 1 5 3.02 .312 
b38 250 1 5 3.42 .690 
b39 250 1 5 3.18 .547 
F23 250 1 5 3.21 .516 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b40 250 1 5 3.18 .547 
b41 250 1 5 3.18 .577 
b42 250 1 5 3.49 .527 
F24 250 1 5 3.28 .550 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b43 250 1 5 3.44 .555 
b44 250 1 5 3.33 .640 
F25 250 1 5 3.39 .598 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b45 250 1 5 3.62 .516 
b46 250 1 5 3.22 .670 
F26 250 1 5 3.42 .593 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b47 250 1 5 3.20 .625 
b48 250 1 5 3.22 .504 
F27 250 1 5 3.21 .565 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
F31 250 1 5 3.39 .438 
F32 250 1 5 3.70 .468 
F33 250 1 5 3.79 .596 
F34 250 1 5 4.04 .570 
F3 250 1 5 3.73 .518 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b49 250 1 5 3.27 .688 
b50 250 1 5 3.29 .626 
b51 250 1 5 3.29 .661 
b52 250 1 5 4.00 .477 
F31 250 1 5 3.39 .438 
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Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b53 250 1 5 3.45 .578 
b54 250 1 5 4.04 .562 
b55 250 1 5 3.60 .263 
F32 250 1 5 3.70 .468 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b56 250 1 5 3.27 .654 
b57 250 1 5 4.07 .495 
b58 250 1 5 4.04 .638 
F33 250 1 5 3.79 .596 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b59 250 1 5 4.02 .583 
b60 250 1 5 4.00 .603 
b61 250 1 5 4.04 .562 
b62 250 1 5 4.11 .532 
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F34 250 1 5 4.04 .570 
Valid N 
(listwise) 

250     

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
F41 250 1 5 3.79 .502 
F42 250 1 5 3.28 .515 
F4 250 1 5 3.54 .509 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b63 250 1 5 3.21 .501 
b64 250 1 5 4.13 .505 
b65 250 1 5 4.02 .499 
F41 250 1 5 3.79 .502 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b66 250 1 5 3.21 .468 
b67 250 1 5 3.34 .562 
F42 250 1 5 3.28 .515 
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Valid N 
(listwise) 

250     

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
F51 250 1 5 3.54 .463 
F53 250 1 5 3.58 .500 
F54 250 1 5 3.51 .500 
F55 250 1 5 3.52 .481 
F52 250 1 5 3.67 .529 
F5 250 1 5 3.56 .495 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b68 250 1 5 3.34 .601 
b69 250 1 5 3.09 .273 
b70 250 1 5 4.18 .516 
F51 250 1 5 3.54 .463 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b71 250 1 5 4.38 .576 
b72 250 1 5 3.67 .598 
b73 250 1 5 3.23 .309 
b74 250 1 5 3.40 .631 
F52 250 1 5 3.67 .529 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b75 250 1 5 4.00 .569 
b76 250 1 5 3.11 .671 
b77 250 1 5 3.62 .260 
F53 250 1 5 3.58 .500 
Valid N 
(listwise) 

250     

 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b78 250 1 5 3.51 .600 
b79 250 1 5 3.49 .244 
b80 250 1 5 3.53 .657 
F54 250 1 5 3.51 .500 
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Valid N 
(listwise) 

250     

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
b81 250 1 5 3.62 .607 
b82 250 1 5 3.28 .583 
b83 250 1 5 3.67 .253 
F55 250 1 5 3.52 .481 
Valid N 
(listwise) 

250     
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

CBT <--- IN .105 .197 .534 *** par_20 

CBT <--- EV -.182 .315 -.577 *** par_21 

CBT <--- CA .371 .268 1.383 *** par_28 

CBT <--- SC .296 .219 1.352 *** par_29 

CA1 <--- CA .729 .190 3.827 *** par_2 

CA2 <--- CA -.436 .186 -2.341 .019 par_3 

CA3 <--- CA .460 .187 2.468 .014 par_4 

CA4 <--- CA -.440 .186 -2.360 .018 par_5 

CBT4 <--- CBT .807 .184 4.398 *** par_6 

CBT3 <--- CBT .459 .158 2.898 .004 par_7 

CBT2 <--- CBT .896 .191 4.683 *** par_8 

CBT1 <--- CBT -.113 .146 -.775 .438 par_9 

EV3 <--- EV .283 .228 1.241 .214 par_10 

EV2 <--- EV .377 .225 1.674 .094 par_11 

EV1 <--- EV .535 .219 2.444 .015 par_12 

IN3 <--- IN 1.097 .184 5.964 *** par_13 

IN2 <--- IN .658 .163 4.041 *** par_14 

IN1 <--- IN .753 .167 4.520 *** par_15 

IN4 <--- IN 1.042 .181 5.761 *** par_16 

IN5 <--- IN 1.036 .181 5.737 *** par_17 

IN6 <--- IN .381 .154 2.473 .013 par_18 

IN7 <--- IN .534 .158 3.373 *** par_19 

SC5 <--- SC 1.000     

SC6 <--- SC .322 .160 2.007 .045 par_22 

SC7 <--- SC .779 .170 4.571 *** par_23 

SC4 <--- SC .746 .169 4.404 *** par_24 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

SC3 <--- SC .303 .160 1.889 .059 par_25 

SC2 <--- SC .418 .162 2.584 .010 par_26 

SC1 <--- SC .505 .163 3.089 .002 par_27 

 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 29 654.561 296 .000 2.211 

Saturated model 325 .000 0   

Independence model 25 832.114 300 .000 2.774 

 
RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .283 .561 .518 .511 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .358 .409 .359 .377 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .150 .134 .165 .000 

Independence model .181 .167 .196 .000 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CBT <--- IN .201 .205 .982 *** par_17 

CBT <--- EV .194 .366 .528 *** par_18 

CBT <--- CA .493 .288 1.710 *** par_24 

CBT <--- SC .311 .230 1.351 *** par_25 

CA1 <--- CA .734 .188 3.895 *** par_2 

CA2 <--- CA -.449 .182 -2.469 .014 par_3 

CA3 <--- CA .487 .157 3.099 .002 par_4 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

CA4 <--- CA -.420 .168 -2.492 .013 par_5 

CBT4 <--- CBT .753 .184 4.092 *** par_6 

CBT3 <--- CBT .444 .155 2.867 .004 par_7 

CBT2 <--- CBT .855 .195 4.372 *** par_8 

EV1 <--- EV .585 .227 2.576 .010 par_9 

IN3 <--- IN 1.115 .181 6.150 *** par_10 

IN2 <--- IN .579 .157 3.693 *** par_11 

IN1 <--- IN .707 .162 4.367 *** par_12 

IN4 <--- IN .752 .148 5.067 *** par_13 

IN5 <--- IN .806 .156 5.151 *** par_14 

IN6 <--- IN .201 .133 1.508 *** par_15 

IN7 <--- IN .306 .123 2.479 .013 par_16 

SC5 <--- SC 1.000 .143 4.508 *** par_1 

SC6 <--- SC .113 .116 .980 *** par_19 

SC7 <--- SC .915 .165 5.552 *** par_20 

SC4 <--- SC .679 .156 4.355 *** par_21 

SC2 <--- SC .154 .137 1.124 *** par_22 

SC1 <--- SC .371 .152 2.434 .015 par_23 

 
Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 SC IN EV CA CBT 

CBT .311 .201 .194 .493 .000 

SC1 .371 .000 .000 .000 .000 

SC2 .154 .000 .000 .000 .000 

SC4 .679 .000 .000 .000 .000 

SC7 .915 .000 .000 .000 .000 

SC6 .113 .000 .000 .000 .000 
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 SC IN EV CA CBT 

SC5 1.000 .000 .000 .000 .000 

IN7 .000 .306 .000 .000 .000 

IN6 .000 .201 .000 .000 .000 

IN5 .000 .806 .000 .000 .000 

IN4 .000 .752 .000 .000 .000 

IN1 .000 .707 .000 .000 .000 

IN2 .000 .579 .000 .000 .000 

IN3 .000 1.115 .000 .000 .000 

EV1 .000 .000 .585 .000 .000 

CBT2 .000 .000 .000 .000 .855 

CBT3 .000 .000 .000 .000 .444 

CBT4 .000 .000 .000 .000 .753 

CA4 .000 .000 .000 -.420 .000 

CA3 .000 .000 .000 .487 .000 

CA2 .000 .000 .000 -.449 .000 

CA1 .000 .000 .000 .734 .000 

 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 44 303.843 187 .000 1.625 

Saturated model 231 .000 0   

Independence model 21 687.741 210 .000 3.275 

 
ค่าตัวแปร 
ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน   แทนค่า CA 
ปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน   แทนค่า CA1 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม  แทนค่า CA2 
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ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด   แทนค่า CA3 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ   แทนค่า CA4 
ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์   แทนค่า EV 
ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม   แทนค่า EV1 
ปัจจัยด้านความเต็มใจจ่าย   แทนค่า EV2 
ปัจจัยด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า   แทนค่า EV3 
ปัจจัยด้านนวัตกรรม   แทนค่า IN 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   แทนค่า IN1 
ปัจจัยด้านกระบวนการ   แทนค่า IN2 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร   แทนค่า IN3 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล   แทนค่า IN4 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของบุคลากร   แทนค่า IN5 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   แทนค่า IN6 
ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์   แทนค่า IN7 
ปัจจัยด้านทุนทางสังคม   แทนค่า SC 
ปัจจัยด้านเครือข่าย   แทนค่า SC1 
ปัจจัยด้านความไว้วางใจ   แทนค่า SC2 
ปัจจัยด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ   แทนค่า SC3 
ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม   แทนค่า SC4 
ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ   แทนค่า SC5 
ปัจจยัด้านทุนทางสัญลักษณ์   แทนค่า SC6 
ปัจจัยด้านทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น   แทนค่า SC7 
ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม   

แทนค่า CBT 

ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม   แทนค่า CBT1 
ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน   แทนค่า CBT2 
ปัจจัยด้านการจัดการ   แทนค่า CBT3 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้  แทนค่า CBT4 
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Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 

 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 84 

 

Alpha =    .7910 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการประชุมสนทนากลุ่ม 
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ภาพการประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถปุระสงค์ในการวิจัย 

(Index of item objective congruence : IOC) 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
(Index of item objective congruence : IOC) 

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
แบบประเมินการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบบประเมินฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือหาค่าความสอดคล้องภายในของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Content Validity) ว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดเพียงใด และวิเคราะห์
เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุน
ทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยใช้
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทุกตัวแปร และหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model-SEM) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA)) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม และกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที ่1 
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หมายเหตุ 

  

ปัจจัยเชิงสาเหตุหรือตัวแปรแฝง              ตัวแปรสังเกตได้                   อิทธิพล หรือสาเหตุ 

 

ภาพที่ 1 กรอบความคิด วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ผู้วิจัยศึกษาองค์ประกอบจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสังเคราะห์และ

สรุปประเด็นเพ่ือบันทึกข้อมูลในแบบวิเคราะห์เอกสาร จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่นำมาใช้
วิเคราะห์วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งเป็น 7 ตอน ดังนี้ 

 

  



271 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทเกษตรกร รายได้จากการทำการเกษตร  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของปัจจัยทุนทางสังคม  
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน  
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง

สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยเฉพาะ ตอนที่ 2-6 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

                  ระดับความคิดเห็น     คะแนน 
  5 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง ระดับความสำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะต่อแบบประเมินการวิจัย เรื่อง วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
 
คำชี้แจง: ขอให้ผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสอบถามโดยใส่
เครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
 +1 หมายถึง  สอดคล้อง  
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
 -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง   
 

แบบประเมินการวิจัยฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของปัจจัยนวัตกรรม มีข้อคำถาม รวม 7 องค์ประกอบ ทั้งหมดมีจำนวน 31 ข้อ 
โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

ปั จจั ยน วัตกรรม  หมายถึ ง ระดับการให้ ความสำคัญ ใน ความคิดสร้ างสรรค์ ใน
กระบวนการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการอัน
หลากหลายของลูกค้า โดยการบูรณาการศักยภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของการ
บริการ ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 7 มิติ คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การปฏิบัติงานของบุคลากร การ
เรียนรู้ส่วนบุคคล ค่าตอบแทนของบุคลากร การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์  มี
ดังนี้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้อ 

ที ่

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ระดับความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

+1 0 -1 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนำเสนอ
สินค้าและการบริการใหม่ ๆ หรือการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามที่มีอยู่
ให้ดีขึ้น ส่วนนวัตกรรมกระบวนการ เกิดการ
ปฏิบัติการใหม่ ๆ การปรับปรุงกระบวนการ
ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาแนวทางใน
การส่งมอบการบริการใหม่ 

1 องค์กรนำเสนอ และ
ทำแก้ไขและปรับปรุง
สินค้าท่ีมีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม  

    

2 การเปลีย่นแปลง
รูปแบบการจดั
กิจกรรมใหม่ (เช่น การ
ลดขั้นตอนในการ
ให้บริการที่ไม่จำเป็น) 

    

3 รูปแบบการนำเสนอ
ขายสินค้าใหม่ ๆ (เช่น 
มีการจัด package 
การท่องเที่ยวใน
รูปแบบ ใหม่ ๆ ที่ไม่
จัดมาก่อน) 

    

4 การนำเสนอความ
หลากหลายของสินค้า 
ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
(เช่น การจัด package 
ที่มีหลายราคา หลาย
ระดับให้เลือก) 

    

5 การสร้างสินค้าของ
องค์กรให้เป็นท่ีการ
ยอมรับของลูกค้า โดย
การสร้างความเชื่อถือ
ในคุณภาพและการ
บริการที่ด ี
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ปัจจัยด้านกระบวนการ หมายถึง ระดับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในของวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า งค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม ในการนำเสนอกระบวนการ
ให้บริการใหม่  หรือการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการให้บริการที่มีอยู่ เดิมให้ดีขึ้น 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ
กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อ ตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

6 บริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้า
ที่แตกต่างไปจากเดิม 
(เช่น เดิมให้บริการแจ้ง
รายการนำเที่ยวตาม
ช่วงเทศกาลไปยัง E-
mail ลูกค้าเป็นการ
แจ้งผ่าน 
โทรศัพท์มือถือโดยใช้ 
application ต่าง ๆ) 

    

7 การพัฒนาการบริการ
ใหม่ ๆ ขององค์กร 
(เช่น การจัดโปรโมชั่น
บริการเสรมิ ของแถม
ของที่ระลึก ฯลฯ) 

    

8 การประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการใหม่ ๆ  (เช่น 
การใช้สื่อผ่านช่องทาง
ใหม่ ๆ ท่ี ต่างจากเดิม 
เช่น Website, 
Twister, Facebook 
เป็นต้น) 

    

9 การนำความต้องการ
ของลูกค้ามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ให้บริการใน รูปแบบ
ใหม่ (เช่น จัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวท่ี
หลากหลายมากข้ึน) 

    

10 การปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารจดัการภายใน
องค์กรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าเป็นหลัก (เช่น 
การปรับปรุงขั้นตอน
ของการติดต่อ 

    



275 

ประสานงานภายใน
องค์กรให้สะดวก
รวดเร็วข้ึน) 

ปัจจัยด้านการปฏิบั ติงานของบุคลากร 
หมายถึง ระดับการปฏิบัติ งานของของ
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามในการจัดกิจกรรมให้กับ
บุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน การ
สร้างความพึงพอใจ ความมั่ นคง ความ
ปลอดภัย แรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่องาน 
อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ เห็นถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของผู้ปฏิบัติงาน 

11 องค์กรให้การปฏิบัติ
ต่อบุคลากรเหมือนเป็น
ทรัพยากรที่มีคณุค่า 

    

12 องค์กรมอบหมายงาน
ที่ตรงกับความรู้
ความสามารถแก่
บุคลากร 

    

13 องค์กรให้การฝึกอบรม
แก่บุคลากรเป็น
รายบุคคลอย่างทั่วถึง 

    

14 องค์กรสร้างความพึง
พอใจแก่บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

    

16 บุคลากรมีการเรียนรู้
และตดิตามการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล หมายถึง 
ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในของ
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ในการแสดงออกถึง ความ
กระตือรือร้น  ความคิดสร้างสรรค์  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ยอมรับของบุ คลากร ในการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร 
เพื่อตอบสนองต่อการปรับปรุงกระบวนการ
บริการ 

17 บุคลากรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับงานของตัวเองได้ด ี

    

18 บุคลากรสร้างสรรค์
งานใหม่ ๆ จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

19 บุคลากรให้การยอมรับ
ในการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้
องค์กร 

    

20 องค์กรกำหนด
ผลตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานแก่
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บุคลากร 
21 องค์กรของการกำหนด

สิทธิประโยชน์ และค่า

ล่วงเวลาจากการ

ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 

    

ปั จจัย ด้านค่ าตอบแทนของบุ คลากร 
หมายถึง ระดับปฏิบัติงานของของวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า งค น ที  จั ง ห วั ด
สมุ ท รส งคราม ในการจั ดการ เกี่ ย วกั บ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ สิ่งของ รางวัล
ให้แก่บุคลากรในองค์กร ตามภาระหน้าที่ 
และผลการปฏิบัติงาน 

22 องค์กรของโบนัส หรือ
สิ่งของ หรือรางวัล 
สำหรับบคุลากรที่มีผล
การ ปฏิบัติงานท่ีดีและ
โดดเด่น  

    

23 องค์กรจัดโครงการ
ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่
บุคลากรอื่น ๆ 

    

24 องค์กรจัดสรร
งบประมาณสำหรับ
การจัดซื้ออุปกรณ์ดา้น
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

    

25 องค์กรจัดงบประมาณ
สำหรับการจัดซื้อเพื่อ
ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

    

ปั จ จั ย ด้ าน ก า รย อ ม รับ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการใน
ก า รบ ริ ห าร จั ด ก า รด้ า น  เท ค โน โล ยี
สารสนเทศขององค์กรในการก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจ การเปลี่ ยนแปลง การรับรู้ถึ ง
ความสำคัญของเทคโนโลยี และการยอมรับ
ของคนในของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบาง

26 องค์กรติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่รองรับ
การใช้งานเพื่อสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร 
และอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน
ของของบุคลากร 
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คนที จังหวัดสมุทรสงครามที่จะนำไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการบริการ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กร ใน
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และความ
พึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัดใน 
3 มิติ  คือ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดวางกลยุทธ์ และการ
เรียนรู้ส่วน 

27 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
ตอบสนองต่อความพึง
พอใจในการ ใหบ้ริการ
ลูกค้าได้อย่างด ี

    

28 องค์กรวางแผนเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

29 องค์กรนำเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์
การบริการ 

    

30 องค์กรประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อลดขั้นตอนการ

นำเสนอการบริการ

ให้กับลูกค้า 

    

ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  หมายถึง 
ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในของ
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ในการวางแผนพัฒนาและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
กลยุทธ์การบริการขององค์กร ทั้งในการ
ปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการบริการ และ
การส่งมอบการบริการ 

31 องค์กรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้กระบวนการส่ง
มอบการบริการสะดวก
รวดเร็วข้ึน 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของปัจจัยด้านทุนทางสังคม มีข้อคำถาม รวม 7 องค์ประกอบ ทั้งหมดมีจำนวน 
17 ข้อ โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านทุนทางสังคม หมายถึง ทุนเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะเป็นสิ่งที่ยิ่งใช้จะยิ่งเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอยู่เย็นเป็นสุข เพราะสมาชิก
ต่างมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างทุน
ทางปัญญา ทุนทางสังคม ได้แก่ ธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักและใช้อย่างเอ้ืออาทร ความเชื่อ ความคิด 
ความอ่าน การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทั้งที่เป็นวัตถุและนามธรรม ที่เอ้ือให้มนุษย์กับ
ธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรต่อกัน ภูมิปัญญาและคุณค่าเดิมของวิสาหกิจ
ชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นมรดกตกทอดที่สืบต่อมาของรุ่นต่อไป 
ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 7 มิติ คือด้านเครือข่าย ด้านความไว้วางใจ ด้านบรรทัดฐานในการปฏิบัติ 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ์  และทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่ น ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้อ 

ที ่

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ระดับความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

+1 0 -1 

ปัจจัยด้านเครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์
หรือโครงสร้างทางวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถ
เรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมัน
ได้ เริ่มจากกิจกรรมร่วมกันในวิสาหกิจชุมชน
ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ความหลากหลายทางลักษณะของผู้คนใน
เครือข่ายความสัมพันธ์ จนมีความร่วมมือ
และความเช่ือถือได้ของข้าราชการ การ
ร่วมมือกัน การทำงานเป็นทีม ทำให้คุณภาพ
ของกิจกรรมร่วมกันที่มากกว่าอาจมิ ได้
หมายถึงการมีทุนทางสังคมที่มากกว่าก็ได้ 
โดยเฉพาะการทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีต้องการเท่าน้ัน 

1 การคิดว่า จากการร่วม
กลุ่มของสมาชิกใน
ชุมชน สามารถนำ
ผลประโยชน์ทางด้าน
ทุนทางสังคมสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนได้  

    

2 ความสามารถนำความ
หลากหลายของผู้คน
ในชุมชน มาสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ 
จนเกิดเป็นความ
ร่วมมือกัน และ
สามารถทำงานเป็นทีม
ได ้
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3 จากการรวมกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนยัง
สามารถส่งผลต่อการ
สร้างผลประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนได้ 

    

ปัจจัยด้านความไว้วางใจ หมายถึง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ หรือโครงสร้างทางวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม ที่เกิดจากการที่สมาชิกมา
รวมตัวกันจนเกิด แบบแผนการเช่ือถือ
ไว้วางใจกัน และสมาชิกในเครือข่ายสามารถ
แสวงหา ผลประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจ
ดังกล่าว 

4 ผลจากการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ทำให้สมาชิกมี
ความเชื่อถือ ศรัทธา 
และไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน จนเกิดเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทาง
สังคม  

    

5 ผลจากการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน ทำให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยนชน์
ร่วมกัน และสามารถ
แสวงหาผลประโยชน์
ตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้ 

    

ปั จจัย ด้ านบรรทั ดฐานในการปฏิบั ติ  
หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันหรือมี  
กิจกรรมร่วมมือกัน ฉะนั้นหากมุ่งหมายที่จะ
ให้สถาบันท่ีเป็นทางการเป็นทุนสังคมสำหรับ
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ก็จำเป็นต้องยอมรับ
การเข้ ามามี ส่ วนร่วมของประชาชนที่
หลากหลายในการออกแบบสถาบัน การให้
ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจในทุกระดับ
เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมทั้งต้องให้น้ำหนักหรือ
อำนาจพอสมควรกับการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนนั้น 

6 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
หรือมีกิจกรรมร่วมมอืกัน 
โดยมุ่งหมายให้สมาชิก
วิสาหกจิชุมชนมีความเท่า
เทียมกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  

    

7 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกวิสาหกจิชุมชน 
ในการกำหนดรูปแบบการ
ปฏิบัติงานของวิสาหกจิ
ชุมชน  

    

8 การส่งเสริมการให้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
และการเข้ารว่มกิจกรรม
ต่าง ๆ ของวิสาหกจิชุมชน 
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ปัจจัยด้านทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การ
นำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชนภูมิ
ปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการ
นาไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณีวัฒนธรรม 
นำไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมา 
เป็นสายใยของความผูกพัน เป็นสิ่งที่ทำให้
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่
สามั คคี เป็ นหมู่ เห ล่ ามี ค วาม เอื้ ออาทร
ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่คุมให้
คนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมเป็นตัว
ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของ
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

9 การนำองค์ความรู้จาก
ตัวบุคคล ชุมชน ภูมิ
ปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น
มาเป็นกระบวนการใน
การพัฒนาผลิตภณัฑ์
เชิงสร้างสรรค ์

    

10 การนำทุนภูมิปญัญา
และวัฒนธรรม มาใช้
เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิถีชุมชน ได้แก่ 
การนำมาเป็นส่วนหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

    

11 การส่งเสริมการให้
สมาชิกมีความรักใคร่ 
สามัคคี เอื้ออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล จน
ส่งผลต่อการสร้าง
จริยธรรม คณุธรรม ซึ่ง
เป็นตัวช่วยสนับสนุน
การทำกิจกรรมอ่ืน ๆ  

    

ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง ทุนที่
อยู่ ในรูปของตัวเงินเกิดจากรวมวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามสามารถแปลงเป็นตัวเงินได้ 
เช่น สิทธิในทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
โลหะมีค่า ฯลฯ ซึ่งความหมายของทุนทาง
เศรษฐกิจ 

12 ทุนทางเศรษฐกิจท่ีอยู่
ในรูปของตัวเงิน เช่น 
ทุนทรัพย์ เงินลงทุน ที่ 
เพียงพอกับประกอบ
กิจการวิสาหกจิชุมชน 

    

13 ทุนทางเศรษฐกิจท่ี
ไม่ได้อยู่ในรูปของตัว
เงิน เช่น ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น วัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว 
สามารถนำเป็นทุนที่
สร้างรายได้ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน 
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ปัจจัยด้านทุนทางสัญลักษณ์ หมายถึง การ
รวมตัวของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นองค์กรที่มีศรัทธา 
ความเช่ือมั่น และมีจิตสำนึกร่วมกัน มุ่งมั่น
ในสิ่ งเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้
เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทาง
สังคม เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชน ความเป็นกลุ่มก้อนทำให้มี
ศักยภาพและพลังที่จะช่วยเหลือกันเองหรือ
ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อชุมชน 

14 วิสาหกิจชุมชนเป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคน 
เป็นองค์กรที่มี
อุดมการณ์ร่วมกัน มี
ความเชื่อมั่น และมี
จิตสำนึกร่วมกัน มุ่งมั่น
ในสิ่งเดียวกันเพื่อ
พัฒนาสังคมชุมชนให้
เข้มแข็ง  

    

15 วิสาหกิจชุมชนเป็นการ
รวมกลุม่เพื่อเป็น
เครือข่ายที่มีพลังใน
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชน ร่วมกัน
ทำประโยชน์เพื่อชุมชน  

    

ปั จจัย ด้านทุ นทางภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น 
หมายถึง ความรู้ ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนที่
แสดงออกทางปัจจัยสี่ อาหาร เสื้อผ้า ยา
รักษาโรค ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเครื่องใช้ของ
ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นความพอดี 
ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของผู้คน อยู่
ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกัน ซึ่ง
ความรู้ดังกล่าวนี้สามารถนำมาในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามได้ 

16 วิสาหกิจชุมชนนำ
ความรู้ ภูมปิัญญา 
และวิถีชุมชน มาเป็น
ส่วนหน่ึงของ
ผลิตภณัฑ์ หรือการ
บริการ ของวิสาหกิจ
ชุมชน 

    

17 วิสาหกิจชุมชนนำการ
ดำเนินชีวิตที่สะท้อน
ให้เห็นความพอดี 
ความพอเพียง การอยู่
ร่วมกันของผู้คน การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
โดยไม่เอาเปรียบกัน 
ซึ่งความรู้ดังกลา่วนี้ 
สามารถนำมาใช้ในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ได ้
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน มีข้อคำถาม รวม 4 องค์ประกอบ 
ทั้งหมดมีจำนวน 14 ข้อ โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถที่องค์การดำเนินธุรกิจของ
ของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามได้ดีกว่าองค์การอ่ืน  ทำกำไรได้สูงกว่า
มาตรฐานของของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสร้างให้เกิดคุณค่า
แก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ คือ 1) การบริหารต้นทุน 2) 
นวัตกรรม 3) การตลาด 4) คุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้อ 

ที ่

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ระดับความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

+1 0 -1 

ปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน  หมายถึง 
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และผลผลิตของพนักงาน มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต มีการลดค่าใช้จ่าย
ทุกหน่วยงานในองค์การ มีการนำเทคโนโลยี
หรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
ผลิต และการลดต้นทุนทุก ๆ ขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต 

1 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ผลผลติของบุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชน 

    

2 การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต 

    

3 การประเมินต้นทุนทุก 
ๆ ขั้นตอนของ
กระบวนการผลติ เพื่อ
สำหรับการวาง
แผนการผลติ 

    

4 การนำเทคโนโลยหีรือ
อุปกรณ์ที่ทันสมยัมาใช้
ในกระบวนการผลิต 
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ปัจจัยด้านนวัตกรรม หมายถึง วิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามมีการผลิตและการทำตลาด
ของสินค้าใหม่ มีการวิจัยและพัฒนาสินค้า
ใหม่ ๆ ปริมาณของสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาด 
และ สินค้าท่ีออกสู่ตลาดมีเทคโนโลยีต่างจาก
ของเดิม 

5 การผลิตและการทำ
ตลาดของสินค้าใหม ่

    

6 การวิจัยหรือพัฒนา
สินค้าใหม่ ๆ 
 

    

7 ปริมาณของสินค้าใหม่
ที่ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

      

ปัจจัยด้านการตลาด หมายถึง วิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามมีตราสินค้า/มีเอกลักษณ์ของ
บริษัท มีช่องทางในการกระจายสินค้าที่
แน่นอน และมีความหลากหลายของตัว
สินค้า 

8 ตราสินค้าที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของ
วิสาหกิจชุมชน 

    

9 ช่องทางในการกระจาย
สินค้าไปยังแหล่ง
จำหน่ายอย่างทั่วถึง 

    

10 สินค้ามีความ
หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 

    

ปัจจัยด้านคุณภาพ หมายถึง วิสาหกิจชุมชน
ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามมี
การเข้มงวดในการควบคุมคณุภาพสินค้า มี
การทำเลยีนแบบของกระบวนการผลิตทีด่ีใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ หรืออุตสาหกรรม
ใกล้เคียง มีการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้า และมีการตอบสนองต่อ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

11 การควบคุมคณุภาพ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง 

    

12 การพัฒนา
กระบวนการผลติ ตาม
ตัวอย่างหรือต้นแบบ
จากวิสาหกิจชุมชนอ่ืน 

    

      

13 การพัฒนาสินค้าให้
ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า 

    

14 การจัดหาสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว 
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ตอนที่  4 ความคิดเห็นของปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ มีข้อคำถาม รวม 4 
องค์ประกอบ ทั้งหมดมีจำนวน 5 ข้อ โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

ปัจจัยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์และต้นทุนของการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม หรือกิจกรรม ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้มีทั้งประโยชน์ทางการเงิน (ประโยชน์ทางตรง) 
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ทางสังคม (ประโยชน์ทางอ้อม) ที่สามารถตีมูลค่าและวัด
ออกมาในรูปของตัวเงินเพ่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนของการดำเนินโครงการได้ ซึ่งจะนำไปสู่การ
ประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้อ 

ที ่

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ระดับความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะ 

สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

+1 0 -1 

ปัจจัยด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยรวม 
หมายถึง มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ และ
มูลค่าจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ ของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม และสมาชิกนอกวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

1 การประเมินมลูค่า
ทางตรง จากการใช้
ประโยชน์ของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพือ่
นำมาสร้างผลติภณัฑ์
หรือบริการของชุมชน  

    

2 การประเมินมลูค่า
ทางอ้อม จากผลพลอย
ได้ในการใช้ประโยชน์
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น 
การอาชีพอาชีพ 
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน การจัดการ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
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3 การประเมินวาง
แผนการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรต่าง ๆ 
ในชุมชน  เพื่อสำหรับ
การใช้ประโยชน์ใน
อนาคต  

    

ปัจจัย ด้านวิธีการสมมติเหตุการณ์ ให้
ประเมินค่า หมายถึง วิธีการสมมติเหตุการณ์ 
โดยประ เมิ นจากความ เต็ ม ใจจ่ ายของ
ประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม และประชาชนท่ีไม่ได้อาศัยใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามแต่มี
ภูมิลำเนา ทำงาน หรือท่องเที่ยว ในอำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

4 ความยินดีที่จะจ่ายเงิน 
(Willingness To Pay 
: WTP) เพื่อปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้
ดีขึ้น พัฒนาขึ้น ด้วย
จำนวนเงินท่ีเหมาะสม 

    

5 ความยินดียอมรับเงิน
ชดเชย (Willingness 
To Accept : WTA) 
เพื่อทดแทนในกรณีที่
ภาครัฐไมส่ามารถ
ดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ด้วยจำนวนเงิน
ที่เหมาะสม 

    

 

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นของปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
สังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้อคำถาม รวม 5 
องค์ประกอบ ทั้งหมดมีจำนวน 16  ข้อ โดยมีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

ปัจจัยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม หมายถึง การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community - Based Tourism) เป็น การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นองค์รวม เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยว กับ
ทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป็นตัว
ขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในการสร้าง
สัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให้เห็นการท่องเที่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม และพบว่า คุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 



286 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ข้อ 

ที ่

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ระดับความสอดคล้อง 

ข้อเสนอแนะ 
สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

+1 0 -1 

ปั จ จั ย ด้ านท รัพ ยากรธรรมช าติและ
วัฒนธรรม หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ  
และวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สืบสานต่อกันมา คนในวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามต้อง
รู้จัก ต้องรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรในชุมชนของตน สามารถที่จะ
นำมาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้
ออกจากฐานการผลิตเดิมในภาคการเกษตร 
สู่ธุรกิจด้านบริการกำลังซื้อที่สูงกว่าของ
นักท่องเที่ยวจึงสามารถกำหนดสินค้า และ
บริการได้ตามความต้องการ ทำให้สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวมักถูก
ครอบงำจากวัฒนธรรมภายนอกที่ เข้ามา
พร้อมกับนักท่องเที่ยว เป็นดาบสองคมและมี
ความเสี่ยงอย่างยิ่งในการนำไปใช้ในการ
พัฒนา อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดหมู่บ้าน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชนควรจะต้องรู้ตัว
เข้ าใจและตระหนักต่อการท่องเที่ ยวนี้
ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการเตรียม
ความพร้อมชุมชน ซึ่งผู้ดำเนินการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงครามควรมีกระบวนการทำงานด้าน
การเตรียมพร้อมของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามในการ
จัดการด้วย 

1 วิสาหกิจชุมชนของ
องค์ประกอบหลักใน
การท่องเที่ยวจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย 

    

2 วิสาหกิจชุมชนของ
รูปแบบ เนื้อหา 
กิจกรรม ของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
โดยเน้นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    

3 วิสาหกิจชุมชนของ
ผลกระทบในด้านบวก
จากการทำการ
ท่องเที่ยวด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม 

    

      

ปัจจัยด้านองค์กรชุมชน หมายถึง ต้องเริ่มที่
คนในวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงครามที่จะต้องรู้จักรากเหง้า

4 การส่งเสริมให้บคุลากร
ในวิสาหกิจชุมชนมี
น้ำใจ ช่วยเหลือในการ

    



287 

ของตนเองให้ดีเสียก่อน เพื่อความพร้อมใน
การบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมี
ความพร้อมที่ จะเรียนรู้  มีความสามัคคี  
ทำงานร่วมกันได้ สร้างวัฒนธรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการทำงานของตน และมี
การยกย่องเชิด ชูผู้ที่ สามารถทำได้ ดี  มี
ความสามารถ และการให้ทุกคนได้มีโอกาส
ในการเสนอความเห็นร่วมในการกำหนด 
แนวทางกลยุทธ์ขององค์กร และนำเสนอ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ผู้บริหารต้องการ 

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
5 การส่งเสริมให้บคุลากร

ในวิสาหกิจชุมชน
ร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

    

6 การสนับสนุนให้
บุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่ง
กันและกันในการ
ปฏิบัติงาน 

    

7 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชนเปิด
กว้างและรับฟัง
ความเห็นที่แตกต่างได ้

    

ปัจจัยด้านการจัดการหมายถึง วิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามมีผู้นำที่ เป็นที่  ยอมรับ มี
ความคิด  มี วิสั ยทัศน์  ความ เข้ าใจเรื่อ ง
วิสาหกิจชุมชนทั้งยังต้องได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการ
พูดคุยกำหนดแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมวิสาหกิจชุมชน รู้ว่าพื้นที่ของตนจะมี
รูปแบบจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนได้
อย่างไร ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง และจะมี
การกระจาย จัดสรรรายได้อย่างไร ทั้งหลาย
ทั้งปวงที่กล่าวมานั้น สิ่ งสำคัญที่สุดของ
วิสาหกิจชุมชนก็คือการมีส่วนร่วม อันหมาย
รวมถึงร่วมในทุก ๆ สิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม 

8 การร่วมกับบุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชนจัด
ประชุมเพื่อกำหนด
จุดมุ่งหมาย บทบาท
เพื่อสร้างกิจการในการ
ปฏิบัติงานตามความ 
สามารถและความถนัด
ของบุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชน 

    

9 การให้บุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชนร่วม
จัดระบบและขั้นตอน
การทำงานของ
บุคลากรในองค์การ
เพื่อสนับสนุนต่อการ
ปฏิบัติ งานร่วมกัน 
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10 การมอบหมาย
ขอบเขต อำนาจ 
หน้าท่ี ความรับผิด 
ชอบให้กับสมาชิกอย่าง
ชัด เจนและความ
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

    

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการแสดงทัศนะผ่าน
การสื่อสาร การพูดคุย การสื่อความคิดเห็น 
การถกปัญหา รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหา
ต่ า ง  ๆ  จ าก ก า ร ร ะ ด ม ค ว าม คิ ด จ า ก
ประสบการณ์ของนักวิชาการท้องถิ่น การ
ร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการ ประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการ
ทำงานร่วมกัน สร้างกฎระเบียบของวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามทางด้ านต่ าง  ๆ  เพื่ อ ให้
ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและ
ตัดสินใจกำหนดทิศทางการชุมชน และร่วม
ปฏิบัติตามแผนของของวิสาหกิจชุมชนใน
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และ
รับประโยชน์ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม หากมี
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมที่สามารถ
เอื้ออำนวยให้ทุกคนคิดและแสดงออกโดย
อิสระ ก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งยัง
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และก่อให้เกิดพลัง
ที่จะนำวิสาหกิจชุมชนไปสู่ความสำเร็จหรือ
บรรลุเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกัน 

11 ผู้นำองค์การเปดิ
โอกาสให้บุคลากรใน
วิสาหกิจชุมชนมีการ
สอนงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรมที่พัฒนา
ร่วมกัน 

    

12 ผู้นำองค์กรเปดิโอกาส
ให้บุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนผลักกันเป็นผู้นำ 
หรือผู้ตามในการ
ปฏิบัติงานและ
วิเคราะหป์ัญหาที่เกดิ
จากการปฏิบตัิงาน 

    

13 ผู้นำองค์กรเปดิโอกาส
ให้บุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนสะท้อนผลการ
ทำงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและเสนอแนะ
แนวทางในการทำงาน
ครั้งต่อไป 

    

      

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ หมายถึง วิสาหกิจ
ชุ ม ช น ใน อ ำ เภ อ บ า ง ค น ที  จั ง ห วั ด
สมุทรสงครามมี เรียนรู้ร่วมกันของคนใน

14 การใช้ความสามารถท่ี
หลากหลายของ
บุคลากรในวิสาหกิจ
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ชุ ม ช น ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ ผู้ ม า เยื อ น  ห รื อ
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว  ใน ก ารที่ จ ะ ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้
เกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อประโยชน์แก่
ชุมชน 

ชุมชนประกอบเป็น
ทีมงานเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจโดยไม่ยดึตาม
สายงานเพียงอย่าง
เดียว 

15 การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของ
บุคลากรในวิสาหกิจ
ชุมชนให้สามารถ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
นวัตกรรมกับองค์การ
อื่นในรูปแบบเครือข่าย
ได ้

    

16 การส่งเสริมให้บคุลากร
ในวิสาหกิจชมุชนมีการ
ถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างกันและกันและ
เผยแพรค่วามรู้แก่
สมาชิกอยู่เสมอ 
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ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
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