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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 

การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ โดยถือเป็น
องค์ประกอบสำคัญ ของแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้านศักยภาพของทุนมนุษย์ ด้วยการ
ใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างให้เกิด นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดการ พัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจาก
องค์กรที่มีทุนมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นองค์กรที่มคีวามได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน นอกจากนี้
ทุนมนุษย์สามารถสร้างทุนทางปัญญาและมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Intan Soraya 
and Chew, 2010; Chiang and Shih, 2011) ดังนั้นจะพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพ จะต้องมีการ
วางแผน และต้องได้รับการพัฒนาอย่างเฉพาะเจาะจงจึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Rosdi and 
Harris, 2011) ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
กำหนดกระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และย่อย ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก อันประกอบไปด้วยการสร้างคุณค่า ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้
และเทคโนโลยีรวมถึงปรับศักยภาพหลักของไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับโลกเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความสมดุล และความเกื้อหนุนของการพัฒนา
ด้านทุนมนุษย์อ ันจะนำมาซึ ่งการเพิ ่มขีดความสามารถใน การแข่งขั นและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืน (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) 

ดังนั ้นจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องทุนมนุษย์ การสร้างหรือพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรให้ได้ผลสิ่งที่สำคัญ คือ ผู้นำ
องค์กรจะต้องเอาจริง และมองการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนั้นการสร้างหรือ
พัฒนาทุนมนุษย์ของสังคมไทยแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Macro และระดับ Micro (จีระ  หงส์
ลดารมภ์, 2555) ในขณะที่ Mondy and Noe (2005) ได้อธิบายว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานที่ดี
ประกอบด้วยการวางแผน การฝึกอบรม และการพัฒนาอาชีพ การประเมินผลการป ฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ Gilley and Eggland (1989) พบว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นการวางแผนการพัฒนาคน 
การพัฒนาอาชีพ และพัฒนาองค์กรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการการปฏิบัติงาน โดย วาสนาและ      จิ
ราวรรณ (2559) พบว่าคุณลักษณะของทุนมนุษย์ที่องค์การคาดหวัง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 
ประการ ได้แก่ การมุ่งมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการ เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับ
โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอมีการ ทำงานเป็นทีม การเปิดใจยอมรับการ



78 

แบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ และการสนับสนุนจากองค์การและการแสดงออกถึง การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 

จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนวิสาหกิจชุมชนทั้งประเภทผลิตและบริการจำนวน 296 กิจการ 
โดยอันดับแรกเป็นกลุ่มประเภทแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารมีจำนวน 89 กิจการ รองลงมา คือ กลุ่ม
ผลิตสินค้าอื่น ๆ จำนวน 48 กิจการ และกลุ่มผลิตพืช จำนวน 37 กิจการ (ข้อมูลจากกองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 พ.ย.2563) สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทการผลิตสินค้าและการบริการอีกหลายชนิดที่ประกอบกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายแบบ
ธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมของสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตของชุมชน ลักษณะเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในด้านความรู้และเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และการบริการ โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ เข้ามา
ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตการบริการ และเงินทุน เพื่อ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน (วันชัย  คนงาม และคณะ, 2551) ไม่ว่าจะเป็นงาน Coconut Festival ที่จัด
ขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ทำให้เกิดการ
พบปะของเหล่าผู้ผลิตและผู้บริโภค (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) และจังหวัด
ยังมีการกำหนดโครงการต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตรเชิงรุกและเตรียม
ความพร้อมสู่ SMEs (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร, 2563) ดังนั้นด้วยบริบทของจังหวัดที่มีทรัพยากร
โดดเด่นในการผลิตสินค้าชุมชนและจังหวัดสมุทรสงครามเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง พื้นที่นี้จึงเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ 

จากข้อมูลและสถานการณ์ดังกล่าวที ่มีแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื ่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ่มขีดความสามารถของผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาทุน
มนุษย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่การพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ เพื่อ
การเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) อีก
ทั้งการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีว่น
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลเชิง
พื้นที่และการถอดบทเรียนจาก Best Practice ในชุมชน ซึ่งผลผลิตจากชุดโครงการนี้ คือ ต้นแบบ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดย
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้องมีทักษะ ความสามารถที่ก้ าวทันการเปลี ่ยนแปลงเพื่อ
ตอบสนองต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจปัจจุบนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทีจ่ะ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อไป 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษยเ์พื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. เพื ่อสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

3. เพื่อตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

4. เพื่อนำเสนอคู่มือการพัฒนาทนุมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกจิ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กำหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออก 

3กลุ ่ม กลุ ่มที ่หนึ ่ง สำหรับข้อมูลวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุใช้ประชากร คือ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 240 คน กลุ่มที่สอง 
สำหรับสร้างแนวทางใช้ผู ้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ ่มผู ้เชี ่ยวชาญ 2 กลุ ่ม เป็นจำนวน 5 คน ได้แก่ 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม กับกลุ่มภาคีที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และกลุ่มที่สาม สำหรับตรวจสอบกลุ่มผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งหมด 3 
กลุ่ม เป็นจำนวน 9 คน จากกลุ่มผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาการ
เครือข่ายแปรรูปเกษตร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และกลุ่มนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนในของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดสมุทรสงคราม นักวิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสว่าชุมชนแห่งนี้จะสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชน
ได้อีกทางหากชุมชนมีเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนโดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย เป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาในเชิงทฤษฎีเพื่อนำไปสู่การสร้างโมเดล จากนั้นทำการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงแนวทางที ่ได้จากทฤษฎี ผลที ่ได้จากแนวทางที ่ปรับปรุงแล้วนำมาตรวจสอบความ
สอดคล้องและหาความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์กระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บ
รวบรวมข้อมลู ผ่านเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม (Focus Group) แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ ่งโครงสร้างเกี ่ยวกับประเมินเพื่อตรวจสอบร่างแนวทาง และแบบสอบถามการ
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ตรวจสอบแนวทาง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  และทำการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับทนุวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม ่แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์และ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาบริบท แนวคิดเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์และ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน ผู้วิจัยได้ทำ
การทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิด
และสมมติฐานในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มีทั้งหมด 1 ตัวคือ ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถี
ใหม่ ซึ ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้านทุนทาง
กายภาพ 2) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน 3) ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และ4) ปัจจัย
ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (extraneous variable) มีทั้งหมด 1 ตัวคือ ปัจจัยการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
ความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 
4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) มีทั้งหมด 1 ตัวคือ ตัวแปรปัจจัยความสามารถใน
การแข่งขัน ซึ ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
ต้นทุนที่ต่ำ 2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 3) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่าง
ด้านการตลาด 4) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ 

5. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ใช้การดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 
2564 วันที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2565 
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1.4 กรอบแนวคิดวิธีการงานวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดวิธีการงานวิจัย 
 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน หมายถึงความสามารถที่องค์การดำเนินธุรกิจของ
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามได้ดีกว่าองค์การอื ่น ทำกำไรได้สูงกว่า
มาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือองค์การ สามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
นวัตกรรม ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
คุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ หมายถึง การมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินงานขององค์การ โดย
ทั่ว ๆ ไปการพยายามที่จะลดต้นทุน (เช่น ลดขนาดขององค์การ) มีความจำเป็นต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การ แต่ความพยายามที่จะลดต้นทุนจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของ
การลดต้นทุน จะต้องเพิ่มผลผลิตหรือลดปัจจัยนำเข้า (ค่าแรงงานและวัตถุดิบ) และเพิ่มผลผลิตที่เป็น

ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ส ้ น ท า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตท่ีุ
มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์ 
1 )  ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ส ้ น ท า ง
ความสัมพันธ์เช ิงสาเหตุที ่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ 
-  โมเดลสมการโครงสร ้าง 
( Structural Equation 
Model: SEM) ด ้ ว ย ก า ร
ว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิง
ยืนยัน Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) ม ี  ต ั ว แ ป ร
อิสระ 1 ตัวแปร ตัวแปรแทรก
ซ้อน 1 ตัวแปร ตัวแปรตาม 1 
ตัว และตัวแปรสังเกตได้ในการ
วิจัยทั้งหมด 12 ตัวแปร  
 

สร้างแนวทางการพัฒนาทุน
ม น ุ ษ ย ์ เ พ ื ่ อ เ พ ิ ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผ ู ้ประกอบการว ิสาหกิจ
ช ุมชนด้วยทุนว ัฒนธรรม
หล ังว ิถ ี ใหม ่ของจ ังหวัด
สมุทรสงคราม 
1) นำสมการโครงสร้างจากการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์
เช ิงสาเหต ุท ี ่ม ีอ ิทธิพลต ่อแนว
ทางการพ ัฒนาท ุนมน ุษย์  มา
พิจารณาและปรับปรุงเป็นแบบ
ส ัมภาษณ์ชน ิดก ึ ่ ง โครงสร ้ าง 
( Semi Structural Interview) 
มาสร้างแนวทาง กับคู่มือ 
2) ร ่างแนวทาง ก ับค ู ่ม ือการ
พัฒนาทุนมนุษย์ 
-  แนวทาง กับคู ่มือนั ้นมีระดับ
ความเหมาะสม 

ตรวจสอบแนวทาง กับ
นำเสนอคู ่ม ือการพัฒนา
ท ุนมน ุษย ์ เพ ื ่อ เพ ิ ่มขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
-  ความเป็นประโยชน์ 
-  ความเป็นไปได้ 
-  ความเหมาะสม 
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ปัจจัยนำออก ให้เกิดการสูญเสียในระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้จะทำให้
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม หมายถึง การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ๆ ซึ่งผู้บริโภคสังเกตแยกแยะได้ เกิดความภาคภูมิใจในตัวสินค้า ออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือ
การใช้งานที่เหนือช้ันกว่าคู่แข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  หรือการปรับปรุงผลติภัณฑ์เดิม ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล และความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงในส่วนของผู้บริหารซึ่ง
กำกับองค์การเหล่าน้ัน 

ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด หมายถึง การสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาดได้สร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้าปัจจุบันหรืออนาคตว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
คู่แข่ง แม้ว่าการสร้างความแตกต่างอาจเป็นเพียงการแตกต่างภายนอก ความสามารถและทักษะใน
การสร้างแรงจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า 

ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมี
มิติด้านคุณภาพอย่างน้อย แปดประการ คือ มีความสวยงาม เชื่อถือได้ ตรงกับคำโฆษณา สามารถ
ให้บริการหลังการขาย มีความทนทาน ใช้งานได้ดี มีลูกเล่นมาก และมีคุณภาพดี 

ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดสมุทรสงครามโดยจัดให้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
สมุทรสงครามมีความรู้ความสามารถด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ให้สูงมากยิ่งข้ึนเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามมี
สมรรถนะที่สูงมากยิ่งขึ้นในการทำงาน มี 4 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุน
มนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุน
มนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ หมายถึง การศึกษาข้อมูลจากบุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลซึ่งต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงข้ึน มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในพัฒนา
ทุนมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนาการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดความต้องการใน
การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรปัจจุบนั และการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจดัฝึกอบรมและพัฒนา
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความจำเปน็ในพัฒนาทุนมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนามี 2 ด้าน
ดังนี ้ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง กับด้านองค์กรเป็นผู้ดำเนินการให้  

ปัจจัยด้านภายในองค์กร หมายถึง ประธาน คณะกรรมการ สมาชิก ในวิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดสมุทรสงครามมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยมี
รายได้และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทำให้ต้องการพัฒนาตนเอง 

ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร หมายถึง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับแรงกดดันจาก
สังคมภายนอกให้ต้องมีการพัฒนาตนเอง มีรับแรงกดดันจากกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล
วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องมีการพัฒนา
ตนเอง และสังคมเพื่อนในวิสาหกิจชุมชนภายนอกมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ต้องการพัฒนาตนเอง 
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ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ หมายถึง วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นการ
พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกจิ
ชุมชนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอาจทำได้โดยเชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้หรือจัดส่ง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไปร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยังหน่วยงานอื่น ๆ  มี ทั้ง 3 ด้านคือ 
การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 

ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ หมายถึง สินทรัพย์อย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอาจเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถมองเห็นได้ หรือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ได้ถูกกำหนดให้มีมูลค่า
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (กิจกรรม) ทางด้านเศรษฐกิจได้ ทุนทางเศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชน ประกอบด้วยดัชนีชี้วัดใน 4 มิติ คือปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทาง
การเงิน ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ หมายถึง ทุนทางเศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนเป็น
สินทรัพย์ที่มีตัวตนและสามารถใช้ในงานการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
ประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวร เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ เช่นเครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งปลูก
สร้างและซอฟแวร์ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชาติเพื่อการส่งออกสินทรัพย์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี 4 สาขาหลัก ได้แก่ ขนส่ง สื่อสาร พลังงาน และสาธารณูปการ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงบริการทางการศึกษา บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินทรัพย์ประเภทที่ดิน น้ำ และระบบนิเวศน์ที่ไดถู้ก
นำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง ทุนทางเศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นเครื่องมือที่แสดงสิทธิเรียกร้องและภาระผูกพันระหว่างภาคเศรษฐกิจหรือบุคคล ซึ่งทำ
หน้าที่เช่ือมโยงการออมและการลงทุน โดยภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลที่มีเงินออมสามารถ
เลือกที่จะออมได้ในรูปแบบต่าง ๆ  ในขณะที่ประชาชน ภาคธุรกิจ หรือรัฐบาลที่ขาดเงินออมแต่มีความ
จำเป็นต้องใช้เงินเพื ่อการใช้จ่ายและการลงทุน ก็สามารถระดมเงินจากระบบการเงิน โดยผ่าน
เครื่องมือทางการเงินที่รับฝากเงิน หรือการออกพันธบัตรเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนหรือภาคธุรกิจ
เอกชน 

ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม หมายถึง ทุนทางเศรษฐกิจท้องถิ่นของวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นการนำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชนภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการ
นาไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็น
ตัวตนของตนเอง  ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมา เป็นสายใยของความ
ผูกพัน เป็นสิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่า
มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่คุมให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมเป็นตัว
ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอื ่น ๆ ของวิสาหกิจชุมชนกับความรู ้ ภูมิปัญญา และวิถีชุม ชนที่
แสดงออกทางปัจจัยสี่ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเครื่องใช้ของใช้เครื่องไม้
เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นความพอดี ความพอเพียง การอยู่ร่วมกัน
ของผู้คน อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้สามารถนำมาในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนได้ 
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ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทุนทางเศรษฐกิจท้องถ่ินของวิสาหกิจชุมชนคือ
แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทั้งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ในระบบเศรษฐกิจและสังคม
ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ คนจะมีบทบาทเป็นทั้งเจ้าของวัตถุดิบเป็นแรงงาน เป็นผู้ผลิต และเป็น
ผู้บริโภค ดังนั้นคนจึงเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา โดยที่แรงงานหรือ
ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างทุนทางเศรษฐกิจและจะได้รับผลจากการสร้างทุนทาง
เศรษฐกิจ 

สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน หมายถึง ต้องเริ่มที่คนในผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่จะต้องรู้จักรากเหง้าของตนเองให้ดีเสียก่อน เพื่อความพร้อมในการ
บอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันได้ สร้าง
วัฒนธรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของตน และมีการยกย่องเชิดชูผู้ที่สามารถทำได้ดี มี
ความสามารถ และการให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเสนอความเห็นร่วมในการกำหนดแนวทางกลยุทธ์
ขององค์กร และนำเสนออุปสรรคต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมวิสาหกจิ
ชุมชนของจังหวัดสมุทรสงครามต้องการ 

แนวทาง หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการ ดำเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของระบบที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใดการกำหนด
องค์ประกอบของแนวทางว่าจะประกอบด้วยอะไร จำนวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กัน
อย่างไรขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ  ที่กำลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการกำหนดแนวทางนั้น ๆ เป็นหลักส่วนประกอบการวิจัยเพื่อ
การสร้างแนวทาง สามารถสรุปได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างแนวทางการพัฒนา 2) การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทาง  

ตรวจสอบแนวทาง หมายถึง ตรวจสอบผ่านจากการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม 
รายละเอียดของหมายเฉพาะแต่ละด้านดังนี้  

ความเป็นประโยชน์ หมายถึง การประเมินแนวทางด้านความเป็นประโยชน์ โดยวิธีการ
ดำเนินงานแนวทางและองค์ประกอบของแนวทางม ีความสอดคล้องต ่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกับผู้บริโภค มีความสอดคล้องต่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน สร้างความมั่นใจต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกับผู้บริโภค และมีคุณค่าและสร้างความ
น่าเช่ือถือในการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 

ความเป็นไปได้ หมายถึง การประเมินแนวทางด้านความเป็นไปได้ โดยวิธีการ
ดำเนินงานของแนวทางสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงต่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน มีสามารถทำให้เกิดประสทิธิผลหรือผลสำเร็จในศักยภาพการสร้างมลูค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ทำให้
เกิดความคุ้มค่าต่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสามารถสร้างการยอมรับต่อศักยภาพ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์นั้นได้ 

ความเหมาะสม หมายถึง วิธีการดำเนินงานของแนวทางมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานประกอบการ วิธีการดำเนินงานของแนวทาง ช่วยให้ผู้ประกอบการใช้จัดการศักยภาพการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม วิธีการดำเนินงานของแนวทางช่วยแก้ปัญหาการจัดศักยภาพ
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การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และแนวทางช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเหมาะสม 

คู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น หมายถึง ส่วนหนึ่งแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม มาสร้างคู่มือการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น และหลักการพื้นฐานในการกำหนด
คู่มือนั้น ๆ เป็นหลักส่วนประกอบการวิจัยเพือ่การสร้างคู่มือ สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่ 1) 
การสร้างคู่มอืการพัฒนา 2) การตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ พรอ้มกบัมีตรวจสอบผ่านจากการ
ประเมินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
และด้านความเหมาะสม 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ช่วยให้เกิดประโยชน์ 2 ส่วน ดังนี้ 

1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
1.1 เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที ่สนใจ สามารถนำผลการศึกษา ไปใช้ในการจัด

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยชุมชนผสมผสานกับประเพณีวัฒนธรรม 
นำไปใช้อบรมให้กับนักศึกษา/ประชาชนที่สนใจจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนพัฒนาเป็นคู่มือการจัด
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1.2 เป็นแนวทางสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำแนว
การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลงั
วิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1.3 บุคคลและหน่วยงานอื่น สามารถนำผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบ การ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ 
2.1 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและการพัฒนาศักยภาพการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2.2 เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับบริบทของวิสาหกิจชุมชน 

2.3 เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามผู้วิจัยได้ทำการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดทีส่ำคัญในการศึกษา 
2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่   
2.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาทุนมนุษย ์
2.1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัความสามารถในการแข่งขัน 

2.2 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
2.1 แนวคิดที่สำคัญในการศึกษา 

2.1.1 แนวคดิเกี่ยวกบัทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม ่
แนวคิดและความหมายของทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 
บริบทของ “เศรษฐกิจท้องถิ่น” ในที่นี้มีด้วยกัน 3 ระดับ คือ (1) เศรษฐกิจท้องถิ่นระดับ

จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 12 จังหวัด (2) เศรษฐกิจท้องถ่ินระดับเมอืง ซึ่งประกอบด้วยเมอืงระดับเทศบาลนคร
จำนวน 4 เมืองเมืองระดับเทศบาลเมืองจำนวน 9 เมือง และเมืองระดับเทศบาลตำบลจำนวน 20 เมือง 
และ (3) เศรษฐกิจท้องถ่ินระดับตำบล จำนวน 65 ตำบล ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพบว่า “ฐานเศรษฐกิจ 
(Economic bases)” ของท้องถ่ินในเขตการปกครองทอ้งถ่ินที่เป็นกรณีศึกษาต่าง ๆ  มีลักษณะแตกต่างกนั
ไป (สุขภาพคนไทย, 2557)  

การพัฒนาเศรษฐกิจอาศัยหลกัความรูท้างเศรษฐศาสตรพ์ื้นฐานที่ว่าเศรษฐกิจของประเทศ
หรือเศรษฐกิจของเมืองใด ๆ  จะเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง ยั่งยืนและนำความสุขสบายมาสู่ประชาชนพลเมือง
ของตนเองได้ก็ต่อเมื่อประเทศหรอืเมืองนั้น ๆ  สามารถทำให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีวิต มี
การงานอาชีพที่สุจริต มีการผลิตและตลาดสินค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องพึ่งพาสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่าง
สมดุล ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สงูเกินความ
เหมาะสม มีหน่วยเศรษฐกิจใหม่ ๆ  ซึ่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากกว่าเดิมเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ  หรือของเมืองหรือท้องถ่ินหนึ่ง ๆ  ควรมีหน่วยเศรษฐกิจจำนวนมากและ
มีความหลายหลายมากเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นข้อต่อห่วงโซ่ของระบบการผลิต การตลาด และการ
ให้บริการภายในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างครบวงจร และควรมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาก
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เพียงพอที่จะรองรับกำลังแรงงานในประเทศหรือในเมืองหรือในชุมชนนั้น ๆ  ได้อย่างสมดุล ฯลฯ เหล่านี้
เป็นสภาวะเศรษฐกิจที่พึงปรารถนา (ศุภวัฒน์  ปภัสสรากาญจน์, 2558)  

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้ ก็ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหลายประการ 
ในเบื้องต้น เมืองหรือท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องมีประชากรหรือพลเมืองที่มีคุณภาพ คือมีความรู้มีทักษะที่
จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพต่าง ๆ  รวมทั้งมีความรู้และทักษะที่จะเป็นผูป้ระกอบการทางเศรษฐกิจ มี
ระเบียบวินัยและอุปนิสัยใจคอที่ขยันทำการงาน ฯลฯ ประการต่อมา เมืองหรือท้องถ่ินแต่ละแห่งต้องมีสิ่ง
อำนวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอ ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ใน
ราคาที่ประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระบบการคมนาคมขนส่ง สื่อสาร สาธารณูปโภคประเภทน้ำประปาและ
พลังงาน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี พื้นที่สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ  ฯลฯ ไปจนถึงตลาด
หรือช่องทางและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทุน การระดมทุน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมสำหรับรองรับวิถีชีวิตของพลเมือง เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานี
ตำรวจ ฯลฯ เป็นต้น (คะนอง  พิลุน, 2562)  

ถ้าพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของไทยตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิก็อาจไม่พบบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ “พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน” ไว้เป็น
การเฉพาะเจาะจง แต่ในขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นอบจ. เทศบาล อบต. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา ก็ล้วนแต่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน
อย่างกว้างขวาง แม้จะไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเภทก็ตาม เช่น ให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มี
โครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การผังเมืองการจัดการศึกษา 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีตลาด การส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการลงทนุ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทำ
ทะเบียนกิจการพาณิชย์ตลอดจนถึงการควบคุมดูแลโรงงาน สถานบริการ และสถานเก็บและจำหน่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น แม้ว่ารัฐไทยเราจะได้กำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีการกระจายอำนาจสู่
ท้องถ่ินไว้ในรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา แต่ผลการสำรวจในครั้งนี้ยังบ่งช้ีว่า นักการเมืองและ
ข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นว่าระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบ
รวมศูนย์อำนาจที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ินให้ประสบผลสำเรจ็ได้ เหมือนดังเช่นที่เคยทำมาแลว้ในช่วงกว่าหนึ่งร้อยปทีี่ผา่นมา ในขณะเดียวกนั 
ก็มีแนวโน้มที ่จะไม่เชื ่อและไม่ไว้วางใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถ่ิน อีกทั้งหวาดระแวงว่าผู้บริหารและข้าราชการพนักงานท้องถ่ินจะใช้อำนาจหน้าที่และเงิน
งบประมาณไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ไม่คุ ้มค่า และคอร์รัปชั ่นเงินแผ่นดินดังนั ้นรัฐบาลหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการปกครองท้องถ่ินจึงตีกรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทำหน้าที่ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินได้เท่าที่เห็นสมควรเท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่านับวันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินถูกตีกรอบด้วยระเบียบฯ และการตีความระเบียบ ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่แคบลงไปตามลำดับ 
ในขณะที่หน่วยงานของรัฐส่วนกลางมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในท้องถ่ินเพิ่มข้ึนตามลำดับ (หทัยรัตน์  บุณ
โยปัษฎัมภ์, 2561)  
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แท้จริงแล้ว ความเช่ือที่ว่าระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์ในปัจจุบันสามารถ
ทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินได้ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าองค์กรปกครองท้องถ่ินนั้น อาจจะ
เคยเป็นความจริงเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นมายาคติไปแล้วขอ้เท็จจริงที่พบและ
พิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์จากการสำรวจในครั ้งนี ้ยืนยันได้ว่า โครงสร้างฐานเศรษฐกิจและสภาวะทาง
เศรษฐกิจในท้องถ่ินต่าง ๆ  มีความแปลกแยกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งมีปัญหาเชิงซ้อนมากมาย เกิน
ขีดความสามารถของระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิม ซึ่งมีกลไกการประมวลข้อมูล 
การตัดสินใจและการสั่งการจากศูนย์กลางลงไปตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ให้ส่วนราชการในพื้นที่
ปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายแบบเดียวกันทุกเรื่องทุกเวลาได้เป็นธรรมดา ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับอนาคต
คือการเร่งกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน ด้วยการทบทวน ปรับปรุงและยกเลิกกลไกการคุมตีกรอบการทำหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแบบเดิม ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการริเริ่มกิจกรรมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้
อย่างกว้างขวาง ยกระดับขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานรายได้ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตัวเองได้ในระยะยาวในอีกด้านหนึ่ง รัฐบาลต้องเร่งปรับโครงสร้างการปกครอง
ท้องถ่ินเสียใหม่ให้มีองค์กรปกครองท้องถ่ินมีขนาดใหญ่ หรือมีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยให้ท้องถ่ินในจังหวัด
หรือในกลุ่มจังหวัดหนนึ่ง ๆ  สามารถร่วมกันรเิริ่มแผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกจิขนาดใหญ่ สามารถ
สร้างฐานเศรษฐกิจที่มีห่วงโซ่เศรษฐกิจเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนไดม้ากข้ึน 
(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)  

สรุปสั้น ๆ  ว่า ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่หากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอิสระและมีขีด
ความสามารถในการริเริ่มกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้มากกว่าที่เป็นอยู่กิจกรรมดา้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินจะมีความหลากหลายและสอดคล้อง 

 
ดัชนีชี้วัดองค์ประกอบทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 
แนวคิดหลักในนำมาวิเคราะห์ในงานวิจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่แห่งประเทศไทย 

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ใช้แนวคิดเรื่อง
ท ุนทางว ัฒนธรรมมาว ิ เคราะห ์ปรากฏการณ์ป ัญหาของชุมชนบ ้านตามา ในการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทุนทางวัฒนธรรมนักทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษ์ชาว
ฝรั่งเศส เช่น  

See Keawtep & Hinwiman (2008) ก ็ เป ็นผ ู ้หน ึ ่ งท ี ่ร ิ เร ิ ่มนำแนวคิดเร ื ่องทุน
ประยุกต์ใช้ศึกษาวัฒนธรรมโดยได้นิยามความหมายของทุนว่า สิ่งใดจะกลายสภาพเป็นทุนได้ก็ต่อเมื่อ
สิ่งนั้น ได้ทำหน้าที่ในฐานะความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางสังคม (Function as Social Relation of 
Power) จากนั้นเขาแบ่งประเภทของทุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) เป็นทุนที่เกิดจากการสะสมความมั่งค่ัง
ของรายได้และทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของเงินทอง อาคารบ้านเรือน เครื่องเพชรนิลจินดา รถยนต์ หุ้น 
เป็นต้น ทุนประเภทนี้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นทุนประเภทอื่นตามมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  

2) ทุนมนุษย์ (Human Capita) เป็น บุคคลที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
นำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน สังคม บนพื้นฐานของความรัก ความเอื้ออาทร มีน้ำใจ มีจิต
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อาสา ได้แก่ ผู้นำทางสังคม แกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครที่มีความรัก เอื้ออาทรต่อเพื่อน
มนุษย์ มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ได้รับความไว้วางใจ มีความรู้สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัยมี
ความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และได้ใช้ศักยภาพและคุณสมบัติทั้งหลายที่มทีำประโยชน์
ต่อชุมชน 

3) ทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม (Folk wisdom capital) คือ การนำเอาองค์ความรู้จาก
ตัวบุคคล ชุมชนภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ ่น จนเกิดกระบวนการนำไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณี
วัฒนธรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปญัญา
และวัฒนธรรมได้แก่ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย จารีตประเพณีไทย 
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน รวมทั้งระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย 
จิตสำนึกสาธารณะ ภูมิปัญญา จารีตประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ  เหล่านี้ เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกนัมา 
เป็นสายใยของความผูกพัน เป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีเป็นหมู่เหล่า มี
ความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่คุมให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมเป็นตัว
ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชน และ  

4) ทุนทางกายภาพ (Physical capital) ทั้งด้านการค้าและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า 
ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึง อาหาร 
น้ำ พลังงาน อากาศการกำจัดของเสียจากการใช้ ฤดูกาล รวมทั้ งสิ่งอื่น ๆ  ที่ใช้สนับสนุนการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน เช่นการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น 

วราภรณ์  เชื้ออินทร์ (2555 : 79-82) ที่พบว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกระบวนการ
พื้นฐานในการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อใหค้รอบคลุมและสมดุล จำเปน็ที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทกุ
ด้านของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
พิจารณาแบบองค์รวมในแง่ของการมีสว่นร่วม โดยคำนึงถึงการเช่ือมโยงที่เกิดข้ึนบนความหลากหลายของ
ระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน พิจารณาการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของทรัพยากร
ของตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่ายซึ่งต้องเกี่ยวข้อง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม และไม่ส่งผลกระทบในทางลบของการพัฒนาในอนาคตแนวคิดของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยทั่วไปครอบคลุมในสามมิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม (มีทุนมนุษย์ ปัจจัยของ
ความสุข และฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ) และมิติทรัพยากรธรรมชาติ (รวมการศึกษาและ
สภาพแวดล้อม) เพื่อให้เกิดกระบวนการการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการมากขึ้น ควร
ดำเนินการภายใต้องค์ประกอบหลัก ต่อไปนี้              1) ความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรและขีดความสามารถของสถาบัน 2) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 3) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับบริบทของท้องถิ่นและเป็นสากล 
โดยบูรณาการหลักการของการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เข้าไปด้วยการวัดความสำเร็จของการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่นี ้จะมีความหมายกว้างกว่าการประสบความสำเร็จของ
การศึกษาที่ไม่แสวงหากำไรแต่จะรวมตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนของการศึกษาหลัง
ปริญญา (บัณฑิตศึกษา) อาทิเช่นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (รวมถึงชุมชนในท้องถ่ินนั้น ๆ) หลังสำเร็จ
การฝึกอบรม อัตราการลาออกจากราชการ ความคงอยู่ของบัณฑิตในท้องถิ่น ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
(CSR) เป็นต้น โดยเฉพาะ CSR ซึ่งได้รับความสนใจในยุคนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวโน้มของการพัฒนา
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อย่างยั่งยืน การเพิ่มจำนวนของหลกัสตูรของสถาบันการศึกษาเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในครึ่งทศวรรษทีผ่า่น
มาแสดงแนวโน้มว่าทิศทางของการศึกษาในอนาคตจะอยู ่ในทิศทางที ่ถ ูกต้องของสถาบัน  หน่วย
แพทยศาสตร์ศึกษาที่เข้าใจแนวคิดนี้จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ และส่งเสริมการพัฒนาสังคม ซึ่งจะ
เป็นการวางรากฐานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคตเช่นกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนี  
เลขาพันธ์ (2557 : 119-133) ที่พบว่า กลุ่มเพาะปลูกสมุนไพรบ้านดงบังมีทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 4 
ประการ คือ ทุนทางกายภาพ ทุนสินทรัพย์ทางการเงิน ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และทุนทรัพยากร
มนุษย์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฌัชชภัทร  พานิช (2558 : 149-151) ที่พบว่า ยุทธศาสตร์
การจัดการระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั ่งยืน จังหวัดน่าน พบว่ามีปัจจัยด้านคน ทุน และความรู้เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การจดักระบวนเรียนรูท้างด้านสุขภาพในชุมชน โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและภาคีเครือข่ายให้การ
สนับสนุน มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริม การจัดการระบบสุขภาพชุมชนภายใต้
องค์ประกอบทางด้านทีมสุขภาพ ซึ่งมีนักจัดการสุขภาพชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานใน
ชุมชน การมีทรัพยากรและทุนในการบรหิารจดัการ การเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน การมี
แผนสุขภาพชุมชนที่ดี มีภาคีเครือข่ายและการขยายเครอืข่ายรว่มกัน มีการกำหนดเปา้หมายผลการพฒันา
สุขภาพในระดับชุมชน ระดับครอบครัว และระดับบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ ความยั่งยืนและการ
ขยายผลการจัดการระบบสขุภาพชุมชน ที่จะนำไปสู่การจัดการระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชา  บัวแย้ม, ประสงค์  ตันพิชัย และสันติ  ศรีสวนแตง. (2560 : 664- 
665) ที่พบว่า ชุมชนโพธิ์ศรีมีทุนทางสังคม 6 มิติ ประกอบด้วย มิติทรัพยากรมนุษย์ มิติทางกายภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ทางการเงิน วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งล้วนแล้วมี
ความสัมพันธ์ลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน 

จากดัชนีชี ้วัดองค์ประกอบทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ มีนักวิชาการ 5 ท่าน พบว่า 
คุณลักษณะของทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่มีการนำเสนอที่แตกต่างกัน คณะผู้วิจัยจึงคุณลักษณะและ
สังเคราะห์องค์ประกอบทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ โดยพิจารณาจากแนวคิดของ See Keawtep & 
Hinwiman (2008); วราภรณ์  เช้ืออินทร์ (2555); ฐาปนี เลขาพันธ์ (2557); ฌัชชภัทร  พานิช (2558) และ 
พิชชา  บัวแย้มและคณะ (2560) เป็นหลัก จำแนก 4 องค์ประกอบ คือ ด้านทุนทางกายภาพ (Physical 
capital) ด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial capital) ด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม (Folk wisdom 
capital) และด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capita) (ดูตารางที่ 2.1) 
ตารางท่ี 2.1  สรุปคุณลักษณะและสังเคราะห์องค์ประกอบทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 
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1. ปจัจัยดา้นทุนทางกายภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
2. ปจัจัยดา้นทุนสินทรพัย์ทางการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
3. ปจัจัยดา้นทุนภูมปิญัญาวัฒนธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 
4. ปจัจัยดา้นทุนทรัพยากรมนุษย ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 

 
 

จากตารางที่  2.2 ม ีน ักว ิชาการจำนวน 5 ท ่านสรุปคุณล ักษณะและสังเคราะห์
องค์ประกอบทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 4 ตัวแปร โดยคัดเลือก ตัวแปรที่มีความสอดคล้องของวิชาการ
ตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป ดังนั้นคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์ตัวแปรออกเป็น 4 ตัวแปร ซึ่งให้ความหมายแต่ละตัว
ดังนี ้

 
มาตรวัดตัวแปรทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านทุนทางกายภาพ(Physical capital) คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์

จากนักวิชาการทัง้ในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ทุนทางกายภาพ เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนและ
สามารถใช้ในงานการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ประกอบด้วย สินทรัพย์
ถาวร เป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ เช่นเครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งปลูกสร้างและซอฟแวร์ ฯลฯ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชาติเพื่อการส่งออกสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี 4 สาขา
หลัก ได้แก่ ขนส่ง สื่อสาร พลังงาน และสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังรวมถึงบริการทางการศึกษา บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื ่อสนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สินทรัพย์ประเภทที่ดิน น้ำ และระบบนิเวศน์ที่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ (See Keawtep & Hinwiman, 2008; วราภรณ์  เชื้ออินทร์, 2555; แม้นหมาย  อรุณชัยพร, 
2556; ฌัชชภัทร  พานิช, 2558; และ พิชชา  บัวแย้มและคณะ, 2560) 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial capital) คณะผู้วิจัยทำการ
สังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ทุนสินทรัพย์ทางการเงิน เป็น
เครื่องมือที่แสดงสิทธิเรียกรอ้งและภาระผูกพันระหว่างภาคเศรษฐกิจหรือบุคคล ซึ่งทำหน้าที่เช่ือมโยงการ
ออมและการลงทุน โดยภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลที่มี เงินออมสามารถเลือกที่จะออมได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ  ในขณะที่ประชาชน ภาคธุรกิจ หรือรัฐบาลที่ขาดเงินออมแต่มีความจำเป็นต้องใชเ้งินเพื่อ
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การใช้จ่ายและการลงทุน ก็สามารถระดมเงินจากระบบการเงิน โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินที่รบัฝากเงนิ 
หรือการออกพันธบัตรเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนหรือภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการ
เงินจะประกอบไปด้วย ทองที่ใช้เป็นทุนสำรอง และสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights : SDrs) 
ซึ่งดำรงไว้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เงินสดเงินฝากและสินเช่ือ เงินสะสมประกันชีวิต กองทุนที่เป็นการ
ออมแบบผูกพันระยะยาว หลักทรัพย์ได้แก่ หุ้นทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน และตราสารอนุพันธ์ รวมทั้ง
สินเชื ่อทางการค้าและอื ่น ๆ  สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ทางกายภาพ แต่สามารถอ้างประสิทธิ
ประโยชน์ได้ในอนาคต (Intangible Capital) (See Keawtep & Hinwiman, 2008; วราภรณ์  เช้ืออินทร์, 
2555; แม้นหมาย  อรุณชัยพร, 2556; ฌัชชภัทร  พานิช, 2558; และ พิชชา  บัวแย้ม และคณะ, 2560) 

โดยส่วนใหญ่มาจากการค้นพบหรือนวัตกรรม รูปแบบปฏิบัติการองค์กร และทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งสินทรัพย์ในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทในการทดแทนปัจจัยการผลิตในรูปที่ดิน พลังงาน 
หรือวัตถุดิบมากข้ึน สินทรัพย์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย กลุ่มที่มีการจดทะเบียนหรือสามารถวัดมูลค่าเป็นตัว
เงินเช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ สิทธิทางการค้า กลุ่มความรู้/ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ทักษะและศักยภาพของมนุษย์ และการบริหารจัดการที่ดี 

องค์ประกอบที ่ 3 ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capita) คณะผู ้ว ิจ ัยทำการ
สังเคราะห์จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่า ทุนทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นทั้ง
ทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ คนจะมี
บทบาทเป็นทั้งเจ้าของวัตถุดิบเป็นแรงงาน เป็นผู้ผลิต และเป็นผู้บริโภค ดังนั้นคนจึงเป็นทั้งผู้สรา้งการ
พัฒนาและเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา โดยที่แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างทุน
ทางเศรษฐกิจและจะได้รับผลจากการสร้างทุนทางเศรษฐกิจ (See Keawtep & Hinwiman, 2008; วรา
ภรณ์  เชื้ออินทร์, 2555; แม้นหมาย  อรุณชัยพร, 2556; ฌัชชภัทร  พานิช, 2558; และ พิชชา  บัวแย้ม
และคณะ, 2560) 

องค์ประกอบที่ 4 ทุนทางภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณะผู้วิจัยทำการสังเคราะห์จากนักวิชาการ
ทั ้งในและต่างประเทศได้ความหมายสรุปได้ว่าการนำเอาองค์ความรู ้จากตัวบุคคล ชุมชนภูมิปัญญา 
ปราชญ์ท้องถ่ิน จนเกิดกระบวนการนำไปพฒันาเปน็จารตี ประเพณีวัฒนธรรม นำไปสู่การใช้ประโยชนแ์ละ
ความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมา
เป็นสายใยของความผูกพัน เป็นสิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่
สามัคคีเป็นหมู่เหล่ามีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน เป็นสิ่งที่คุมให้คนอยู่ในกรอบจริยธรรม
คุณธรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอื่น ๆ  ของวิสาหกิจชุมชนกับความรู้ ภูมิปัญญา และวิถี
ชุมชนที่แสดงออกทางปัจจัยสี่ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเครื่องใช้ของใช้เครื่องไม้
เครื่องมือต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นความพอดี ความพอเพียง การอยู่ร่วมกันของ
ผู้คน อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้สามารถนำมาในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนได้ (See Keawtep & Hinwiman, 2008; วราภรณ์  เชื ้ออินทร์, 2555; แม้นหมาย  อรุณชัยพร, 
2556; ฌัชชภัทร  พานิช, 2558; และ พิชชา  บัวแย้มและคณะ, 2560) 

สรุปได้ว่า ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่เป็นเสมือนสมบัติสาธารณะเป็นสิ่งที่ยิ่งใช้จะยิ่งเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้ท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข เพราะสมาชิกต่างมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างทุนทางปัญญา ทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่ ได้แก่ ธรรมชาติ
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ที่มนุษย์รู้จักและใช้อย่างเอื้ออาทร ความเช่ือ ความคิด ความอ่าน การประดิษฐ์คิดค้นสิง่ประดิษฐ์คิดค้นทัง้
ที่เป็นวัตถุและนามธรรม ที่เอื้อให้มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรต่อกัน 
ภูมิปัญญาและคุณค่าเดิมของสังคมไทย เพราะทุนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมกันแล้วเรียกว่าทุนวฒันธรรม
หลังวิถีใหม่ เป็นมรดกตกทอดที่สืบต่อมาของสังคมไทย 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ในการศึกษาความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและงานวิจัยได้ 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ด้านทุนทางกายภาพ (Physical 
Capital)  2) ด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial capital) 3) ด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม (Folk 
Wisdom Capital) และ 4) ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ต่อไปนี ้

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1  องค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม ่

2.1.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย ์
ความหมายของการพัฒนาทุนมนุษย ์
ไตรมาศ พูลผล (2556) กล่าวว่า การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

โดยจัดให้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้น โชคชัย สุเวชวัฒนกูล และกนกกานต์ แก้วนุช (2555) 
การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในการที่จะเพิ่มความสามารถใน
การเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กร ด้วยรูปแบบและกระบวนการที่
เหมาะสมและปรับไปตามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที่องค์กรกำหนดไว้ ในขณะที่ กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ (2552 : 27) ได้ให้นิยามของการพัฒนาทุนมนุษย์ว่า 
หมายถึงการดำเนินการต่าง ๆ    ที ่ทำให้บุคลากรมีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการทำงานที่สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององคก์ร 
เกรียงไกรยศ พันธ์ุไทย (2552 : 131) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ หมายถึง การจัดการเรียนรูข้อง
บุคคลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของปัจเจก
บุคคลให้ดีข้ึนโดยกิจกรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์ครอบคลุมไปด้วย 3 กิจกรรม คือการฝึกอบรม 
(Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) 

ด้านทุนภูมิปญัญาวัฒนธรรม (Folk Wisdom Capital) 
) 

ด้านทุนทางกายภาพ (Physical Capital)) 

ด้านทุนสินทรัพยท์างการเงนิ  (Financial Capital) 

ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) 
 

 

ทุนวัฒนธรรมหลัง
วิถีใหม่ 
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Mondy and Noe (2005 : 6) กล่าวว่า การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นหน้าที่หลักของการ
บริหารทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การฝึกอบรมพัฒนา การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์กร
และการประเมินผล โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมที่ออกแบบเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ตามความ
ต้องการสำหรับงานปัจจุบัน ส่วนการพัฒนาเป็นการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อนำมาใช้ในอนาคตระยะ
ยาว Gilley and Eggland (1989) ระบุว่า การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นการมุ่ งที ่จะปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและในอนาคตของปัจเจกบุคคล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กร 
โดยที่ประสิทธิผลขององค์กรนั้นวัดได้จากความสามารถในการแข่งขัน หรือความสามารถในการทำ
กำไรขององค์กร โดยกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ประกอบด้วย การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual 
Development) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการพัฒนาองค์กร (Organization 
Development) Nadler and Nadler (1989 : 3-6) จะเห็นว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นการสร้าง
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience) ให้กับพนักงานภายในเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะ
สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานืหรือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยเป็นการ
เรียนรู้ที่เน้นความตั้งใจหรือเจตนา มากกว่าการเรียนรู้โดยบังเอิญ 

กล่าวได้ว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ คือ การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะและความสามารถ
ข อ ง 
แต่ละบุคคลที่นำมาสู่การสร้างคุณค่าให้กับองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีความสับสนเกี่ยวกับ
คำว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ กับคำว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหากพิจารณาตามความหมายของ
คำว่าทุนมนุษย์ที ่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าเป็นความเหมือนที่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ใน
ระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หากกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคคลในองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนจำนวนมากมักให้ความสำคัญกับคำว่า “การฝึกอบรม” ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการฝึกอบรมเป็นเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสื่อสารหรือ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่างๆเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมการฝกึอบรม
เกิดความเข้าใจ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ นิยมนำมาใช้เป็นเวลาช้านานเท่านั้น แต่แนวโน้มเครื่องมือใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตนอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น การ
จัดการความรู้ การเทียบเคียงสมรรถนะและอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มในการนำมาใช้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ยิ่ง
ไปกว่าน้ัน ทฤษฏีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มองการอบรมและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นวิถีทาง
ในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือสร้างความผูกพันต่อองค์กร ส ่วนการพัฒนาทุนมนุษย์ขึ ้นอยู ่กับ
ความสามารถส่วนบุคคลที่จะจำแนกและจัดการความต้องการในการเรียนรู้ และการใช้ความรู้นั้นใน
การวางแผนด้านอาชีพ การหาทักษะจากการทำงานและการจัดการกับความสมดุลของชีวิตและงาน 
ในอดีตการลงทุนในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเป็นหน้าที่ขององค์กรเท่านั้นแต่ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นการเช่ือมโยงความต้องการของทั้งสอง
ฝ่ายเข้าหากันทั้งตัวองค์กรและผู้ปฏิบัติงานองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารทุนมนุษย์จะเนน้ที่
การให้คนในองค์กรช่วยกันนำ “ทุน” ที่แต่ละคนมีนั้นออกมาใช้ในการทำงานผลักดันองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ และเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องลงทุนในมนุษย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัว
เขาเอง ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนแต่ละระดับก็ต้องรับผิดชอบเพื่อพัฒนาทุนให้เหมาะสม



96 

ทันสมัย และเป็นที่ต้องการขององค์กรตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ ที่ไม่ใช่แค่การอบรมอย่าง
เดียว  

 
แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร 
องค์กรในปัจจุบันต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และ

วิสัยทัศน์ หรือสอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของคนในองค์กร สิ่ง
เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นที่รู้จัก มีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญ
ที่สุดคือการได้รับการยอมรับในระดับสากล 

การปรับแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์จึงเป็นวิธีการที่สำคัญทำให้สามารถอธิบาย
แนวทางในการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรได้หลายประการซึ่งแต่ละแนวทางส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ตามแนวคิดของ ประไพทิพย์ ลือพงษ์  (2556) 
ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรที่ดี จะต้องตอบสนองต่อกลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์กร เช่น ถ้าองค์กรมีเป้าหมายจะต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคนโดยระบุจำนวนครั้ง ในการเข้า
ฝึกอบรมเพื่อเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของพนักงาน ก็จำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมให้พนักงานตามความ
จำเป็น และตามจำนวนที่กำหนด 

2. การธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการ
ทำงานให้ตรงตามความสามารถ ตรงตามสาขาที่ได้ศึกษามา เป็นการพัฒนาตัวของพนักงานเอง 

3. การสร้างคุณค่าแก่ทุนมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยการทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบ
เหนือกว่าองค์กรอื่นในการแข่งขัน การพัฒนาทุนมนุษย์สามารถทำได้อย่างมีกลยุทธ์ มีการคิดวางแผน
เกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างเหมาะสมเป็นระบบ ถือเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในมุมมองของมนุษย์เอง การพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่มนุษย์ ซึ่งถือได้
ว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กร โดยมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมจากองค์กรที่มี
คุณภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีทักษะในการทำงาน
สูง มีประสบการณ์ที ่จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การทำงาน ทำให้มนุษย์เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และพึงพอใจในองค์กร มีความจงรักภักดี ยึดมั่น และมีความผูกพันต่อองค์กร 

การพัฒนาทุนมนุษย์ของ วีระ อรัญญมงคล (2552) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาทุน
มนุษย์ไว้คือ 

1. การกำหนดนโยบายผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรกำหนดนโยบายการพัฒนาทุน
มนุษย์ให้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 

2. การวางแผนพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรต้องพิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและแนวโน้มอนาคตของธุรกิจว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด 

3. การใช้เทคโนโลยีองค์กรจะต้องพิจารณานำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานในองค์กรให้เกิดความรวดเร็วและเกิดความยืดหยุ่น 
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4. การให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสขุภาพพลานามัยให้แก่พนักงานองค์กรควรสรา้ง
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขให้แก่พนักงานซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรพร้อมที่จะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรต่อไป 

5. กำหนดนโยบายการพัฒนากำลังคนองค์กรต้องกำหนดนโยบายในการพัฒนา
กำลังคนไปสู ่ส ังคมกระแสโลกาภิวัตน์ให้พนักงานเกิดพลังแห่งการเรียนรู ้และสร้างองค์ความรู้
กว้างขวางให้เกิดแก่องค์กรตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปสู่พนักงานในแต่ละระดับเช่นการ
ใช้เทคโนโลยีให้ได้ผลความรู้ในภาษาต่างประเทศการวิเคราะห์และวิจัยนวัตกรรมใหม่เป็นต้น 

6. มีเป้าหมายสร้างกำไรและความเจริญเติบโตขององค์กรให้ก้าวไปพร้อมกับการสร้าง
ความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุขให้เกิดแก่พนักงานตลอดจนให้ความสนใจในการคืนกำไรให้แกส่ังคม
และประเทศชาติเป็นสำคัญ 

ในกรณีศึกษาเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์นั้น ได้มีผู้ทำการศึกษาอย่างกว้างขวางด้วย
มุมมองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอนำเสนอ
แนวคิดต่าง ๆตามลำดับดังนี้ 

Rastogi (2000) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กร สรุปได้ว่าการพัฒนา
ทุนมนุษย์นั ้นจำเป็นต้องมีการส่งเสร ิมอย่างต่อเนื่ องในร ูปแบบของการเรียนรู ้ ท ักษะ และ
ความสามารถ เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนเหนือกาลเวลา และจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และเน้นตรงไปที่ความสามารถขององค์กรในการเผชิญหน้ากับสภาพการแข่งขันที่ท้าทายท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน การพัฒนาทุนมนุษย์มีพื้นฐานมาจากสมมุติฐานที่ว่า คนต้องถูกกระตุ้น
ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และความหวังที่สูงสุด คนจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยเป้าหมายที่
เป็นเพียงเงินตอบแทนที่มากขึ้นและการถือหุ้นของบริษัท บางครั้งรางวัลที่ไม่ใช่เงิน เช่นการยอมรับ
ขององค์กร การยอมรับในกลุ่มเพื่อน และโอกาสในการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในการทำงานที่ทา้
ทายที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถ และความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญและมีงานที่มีความหมาย 
มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที ่เป็นเงิน การพัฒนาทั้งด้านทุนมนุษย์และทุนทางสังคมจะขึ ้นอยู ่กับ
ความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหาร ที่จะทำให้มีการสั่งการที่ชัดเจนทั้งด้านเป้าหมาย วิธีการ 
และทิศทางในการดำเนินงาน ซึ ่งผู ้ปฏิบัติสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายที่มาจากส่วนต่าง ๆ ของ
องค์กร ทำให้เกิดทางเลือกใหม่และมุมมองที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาทุนมนุษย์
เป็นความต้องการสูงสุดขององค์กรที่มีความสำคัญมากและต้องมีกระบวนการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง หลักการสำคัญอาจสรุปสั้นๆ ตามกระบวนการการพัฒนาทุนมนุษย์ดังนี้ 

1. การพัฒนาทุนมนุษย์เน้นที่ความสนใจของบุคคลที่มีต่อการออกแบบระบบการ
ดำเนินการองค์กรของตนและเหตุผลเชิงคุณค่าหรือการแข่งขัน 

2. จูงใจบุคคลด้วยการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร ความขยันขันแข็งใน
การปฏิบัติงาน จริยธรรมในการดูแลซึ ่งกันและกัน และการพัฒนาผู ้ปฏิบัติงาน รวมถึงก ารเพิ่ม
ความรู้สึกร่วมกันในเรื่องของโชคชะตา  

3. การสร้างความคาดหวัง การกระตุ้นการทำงานที่เป็นเลิศและสร้างสิ่งต่าง  ๆ จาก
ระดับบุคคลและทีมงานโดยผ่านความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน 
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4. การใช้บริบทของสภาพแวดล้อมขององค์กรและเหตุผลในการแข่งขันเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้และองค์กร การจัดการความรู้ การสร้างความสามารถ และการกระจาย
แหล่งทรัพยากรทั้งในรูปแบบของความพอดี และความยืดหยุ่น 

5. สร้างความคาดหวังและส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงานสามารถคิดเหมอืนตนเองเป็นเจา้ของ
หรือผู้บริหารในการทำความเข้าใจธรรมชาติและความสำคัญของสภาพปัจจบุันและศักยภาพในการนำ
องค์กรไปสู่เป้าหมายและเจริญก้าวหน้า 

6. สนับสนุนให้คนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ในการ
ยกระดับการสร้างสรรค์ ทักษะ ความสามารถ การร่วมมือไปสู่เป้าหมาย 

7. เน้นการเรียนรู ้ที ่สร้างประโยชน์ในการแข่งขันที ่เร็วกว่าคู ่แข่งและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร 

8. เน้นการพัฒนาคนให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ และเลือกคนที่ทำงานเข้ากัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้ทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้ และให้คน 
ทำงานด้วยกันโดยมีขอบเขตที่จำกัดน้อยที่สุด อย่างเช่นการให้สถานะ บทบาท หน้าที่ และความ
แตกต่างด้านภูมิศาสตร์เป็นการแบ่งแยกคนขององค์กรจากกันในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 

10. พยายามให้คนแต่ละคนไปด้วยกันและมีเป้าหมายร่วมกันคือลูกค้าขององค์กร 
11. ผู้นำต้องมีความสามารถแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้นำในทุกระดับขององค์กร ซึ่ง

อาจต้องใช้เวลานานในการที่จะบอกเล่าความคิด จิตนาการ พลัง และการเล่าเรื่องราวทั้งหลายแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

12. ดึงความเก่ง ทักษะ ความรู้ การสร้างสรรค์ ของพนักงานออกมาและเขียนกฎของ
การแข่งขันแบบใหม่ผ่านนวัตกรรม และยืดหยุ่นในสินทรัพย์ของบริษัท และการพัฒนาทุนมนุษย์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนำองค์กรเป็นองค์กรที่ดีที่สุด 

13. ปรับเปลี ่ยนองค์กรให้มีความพร้อมที่จะไปด้วยกัน โดยการมีผู ้ปฏิบัติงานที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน ต่างทำหน้าที่ของตนเอง แต่สอดคล้องไปด้วยกัน 

จากที่กล่าวเบื้องต้น Rastogi (2000) ได้สรุปแนวคิดของการพัฒนาทุนมนุษย์ว่าเป็น
การมองเรื่องของคุณภาพโดยรวมหรือความเป็นเลิศขององค์กรที่มีการประสานสอดคล้องกันในการ
สร้างผลิตภาพและบริการ และเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถอยู่ในสถานะที่แข่งขันในระดับสูงได้ 
บางครั ้งการพัฒนาทุนมนุษย์อาจจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย แต่เป็นการเดินทางที ่ไม่มีจุดสิ ้นสุด
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอน ดังนั้นเป้าหมายของการเดินทางคือ คนในองคก์ร
ต้องมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันที่จะอยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยผลลัพธ์ที่เป็นทุนทางปัญญาขององค์กร 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hitt (2001) ที่พบว่าทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์กับผล
การปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากเป็นผลกระทบทางตรงและเป็นตัวกลางของทุนมนุษย์ที่มีต่อผล
การปฏิบัติงานขององค์กรที่ให้บริการ โดยศึกษากับบริษัทกฎหมายจำนวน 93 แห่งในอเมริกา ผล
การศึกษาพบว่าทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้ง (Curvilinear, U-shape) และการยกระดบัทุน
มนุษย์มีผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังพบว่าทุนมนุษย์ยังเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยง
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานขององค์กรโดยเฉพาะการที ่มีการสนับสนุน
ทรัพยากรที่เหมาะสม 

Weatherly (2003) กล ่าวว่าทุนมนุษย์เป็นส ิ ่งที ่สามารถพัฒนาและบ่มเพาะได้
ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะออกไปจากองค์กรได้เช่นกัน เช่นอาจจะป่วย ไม่ตั้งใจทำงานหรืออาจมี
พฤติกรรมไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จึงกล่าวได้ว่าผลการปฏิบัติงานของทุนมนุษย์ของ
องค์กรไม่อาจคาดเดาหรืออยู่ในความควบคุมของผู้จ้างงานได้เสมอไป ดังนั้นการจัดการด้านทุนมนุษย์
จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีดัชนีชี้วัดคุณค่าของทุนมนุษย์ด้วยเครื่องมือที่มี
ความถูกต้องแม่นตรง และต้องมีวิธีการที่จะสร้างและรักษาทุนมนุษย์ไว้ให้มีคุณค่า ซึ่งเขาได้สรุป
แนวทางที่ผู้บริหารควรปฏิบัติสรุปได้ดังนี้คือ 

1. มีการบริหารจัดการที่เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้จากสถานที่ทำงาน โดยผู้บริหารควรตระหนัก
ถึงความสำคัญของคนว่าเป็นแหล่งที่สำคัญของการแข่งขัน ขณะเดียวกันในการจัดโปรแกรมการอบรม
ก็ต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการและมีการรายงานการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน 

2. การวัดผลสำเร็จของการบริหารจัดการคนว่าสิ่งที่ทำลงไปก่อให้เกิดผลสำเร็จต่อ
องค์กรเพียงใด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะหาข้อสรุปได้ แต่อย่างไรก็ตามเราอาจดูได้จากการสร้างกลยุทธ์
ในการพัฒนาคนน้ันมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร การมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน
ที่บอกถึงความสำเร็จหรือความส้มเหลว และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 

3. การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การเผยแพร่
ผ่านเครือข่าย โปรแกรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบจำลองในการฝึกอบรมที่สง่เสริมและเปดิ
โอกาสให้คนได้เกิดการเรียนรู้ เครื่องมือเหล่านี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ การ
เปลี่ยนงานใหม่ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีอาจจะต้องเตรียมไว้ สำหรับให้บริการตัวเอง เช่นอินเตอร์เน็ต การ
เรียนรู้ทางไกล การประชุมสัมมนา เป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีปฏิสัมพันธ์ มี
การสร้างเครือข่าย เพื่อความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของพนักงานในเวลาเดียวกัน 

4. ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานใน
อนาคต นั ้นคือต้องรักษาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรให้คงอยู ่ตลอดเวลา เช่นพัฒนา
การศึกษาต่อเนื่องและการออกแบบโครงการการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลัก การเป็นสถาบัน
สมทบกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา การอบรมภายในควรทำในกรณีที่ภาวะ
เศรษฐกิจดี หรือการมีระยะเวลาที่จำกัด 

5. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสรมิต่อการพัฒนา การที่มีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 
การฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาสมรรถนะ สิ่งเหล่าน้ีจะทำให้พนักงานสามารถวางแผนในอนาคต
ได้ไม่เครียด เป็นการสร้างขวัญ และความภักดีต่อองค์กร 

จากคำกล่าวที่ว่า สิ่งที่สามารถวัดได้ก็สามารถจัดได้ เป็นวลีที่ใช้กันมากในแวดวงของ
การจัดการทุนมนุษย์ และมีการศึกษาวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวัดทุนมนุษย์เพื่อนำมาสู่การ
จัดการทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นจากการศึกษาของ  Bassi and McMurrer (2007) 
เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุนมนุษย์ ได้สร้างกรอบแนวความคิดในการวัดจุดเด่นและจุดด้อยของ
องค์กรในการบริหารต้นทุนมนุษย์ (management for human capital ROI) ที ่แสดงให้เห็นว่า
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องค์กรที่มีความสามารถในการบริหารผู้ปฏิบัติงานให้สร้างผลงานที่คุ้มค่าน้ันจะต้องมีความสามารถใน
ปัจจัย 5 หมวดคือ 

1. การปฏิบัติภาวะผู้นำ (Leadership Practices) รวมถึงการสื่อสารในระดับผู้จัดการ 
และผู้นำ การให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน ทักษะในการตรวจนิเทศงานการแสดงออกถึงคุณค่า
ขององค์กร และความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่น 

2. การผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (Employee Engagement) จะรวมถึงความสามารถของ
องค์กรในการเข้าไปมีส่วนร่วม การรักษาไว้และการสร้างคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 

3. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Accessibility) จะรวมถึงเครือข่ายการเรียนรู้ของ
องค์กร และการถ่ายโยงความรู้ ความคิดไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

4. การสร้างประโยชน์สูงสุดจากแรงงาน (Workforce Optimization) จะรวมถึง
ความสำเร็จขององค์กรในกระบวนการทำงาน สภาพการทำงานที่ดี การตัดสินใจจ้างงานที่เข้มแข็ง 
และการเน้นที่ความโปร่งใส 

5. ความสามารถในการเรียนรู ้ (Learning Capacity) รวมถึงความสามารถในการ
เรียนรู้ขององค์กร การสร้างนวัตกรรมและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

จากที่กล่าวข้างต้น อาภรณ์ ภู่วิทยา (2551) ได้เปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ทุนมนุษย์ระหว่างแนวคิดแบบดั้งเดิมและแนวคิดแบบใหม่ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2  เปรียบเทียบกรอบแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์ 

 

กรอบแนวความคิดแบบเดิม กรอบแนวความคิดแบบใหม ่

มองที่ค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นต้นทุน (cost) ที่
เกิดข้ึน 

มองค่าใช้จ่าย ถือว่าเป็นการลงทุนเพื ่อเพิ่ม
มูลค่า(value) ในตัวคนให้เกิดข้ึน 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัด
ว่าเป็นงานสนับสนุน 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัด
ว่าเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ขององค์กร 

งบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ถูกกำหนดข้ึน
จากหน่วยงานที่ร ับผ ิดชอบด้านทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น 

ผู ้บริการระดับสูงจะเกี่ยวข้องกับการกำหนด
งบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ทุนมนุษย์เป็นเรื ่องที ่ถ ูกบริหารจัดการโดย
หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร 

ทุนมนุษย์เป็นเรื ่องที ่ถ ูกบริหารจัดการโดย
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 

ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงท ุน (ROI: return on investment) เพ ียง
เล็กน้อยเท่านั้น 

ถือว่า ROI เป็นเครื่องมือที่สำคัญโดยจะต้องทำ
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ัน 
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กรอบแนวความคิดแบบเดิม กรอบแนวความคิดแบบใหม ่

ทุนมนุษย์จะถูกวัดและประเมินได้จากข้อมูลที่มี
อยู่เท่านั้น 

ทุนมนุษย์จะถูกวัดและประเมินได้จากข้อมลูที่
จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมให้มีขึ้น 

การบริหารบุคลากรในองค์กรถูกออกแบบให้มี
ข้ึนโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการขององค์กร 

การบริหารบุคคลในองค์กรถูกออกแบบให้มีข้ึน
โดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะขององค์กร
ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร 

การรายงานผลการดำเน ินการจากงานที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์จะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยนำเข้า
(input) 

การรายงานผลการดำเน ินการจากงานที่
เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์จะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยด้าน
ผลลัพธ์(output) 

ที่มา : อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 
2551), 101-102. 

 
การพัฒนาทุนมนุษย์นั ้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู ่ความสำเร็จของการบริหาร

จัดการองค์กรสมัยใหม่ องค์กรจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องมีกระบวนการสำคัญในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
นอกจากนั้นการสร้างทุนมนุษย์ในองค์กร ผู้บริหารต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทำงานในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการจำแนก การสรรหา การคัดเลือกคนที่ดีที่สุดและคนที่มี
ความเก่งในการทำงาน ดังที่ พยอม วงศ์สารศรี (2545) กล่าวว่าทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความ
สนใจตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก ธำรงรักษาและพัฒนา เพื่อให้ได้ทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่องค์กรอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนกับส่วนน้ีมากก็ตามจะต้องดำเนินการโดยวิเคราะห์
สมรรถภาพหลักขององค์กรว่าคืออะไรคุณลักษณะของคนที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามสมรรถภาพหลักควรเป็นอย่างไรและความรู้ประเภทใด การอบรม หรือหลักการพัฒนารูปแบบใด
ที่สามารถดำเนินการให้บรรลุความสำเร็จได้ และเช่ือเมื่อยอมรับความสำคัญของทุนมนุษย์ในองค์กร
ภารกิจที่ตามมาจากการยอมรบั คือ การลงมือปฏิบัติลงมือพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรอย่างจรงิจงัอยา่ง
มีเป้าหมายอย่างเป็นระบบอย่างเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
ความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ กิ่งพร  ทองใบ (2554) อธิบายว่า

เป็นการศึกษาข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงข้ึน 
ประกอบไปด้วยข้ันตอนที่สำคัญ 3 ประการ คือ   

ข้ันตอนแรก การวิเคราะห์ความจำเป็นในพัฒนาทุนมนุษย์จากการฝึกอบรมและพฒันา 
คือ การวิเคราะห์รายละเอียดของงาน (task analysis) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
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สำคัญในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน เพื่อระบุหาทักษะที่จำเป็นในการทำงานและกำหนด
โปรแกรมการพัฒนาและฝึกอบรมที่เหมาะสม  

ขั ้นตอนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน (performance analysis) เพื่อ
กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน  

ขั ้นตอนที่สาม เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในพัฒนาทุนมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนาในสอง
ข้ันตอนแรก 

จากที่กล่าวข้างต้นการพัฒนาทุนมนุษย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในองค์กร ทำให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเหตุใดจึงต้องมีการพัฒนา ซึ่งการพัฒนานั้นมองถึงความจำเป็นที่มีอยู่ 2 ด้านคือ ด้านที่
เกิดจากองค์กรเป็นผู้พัฒนาและด้านที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเอง ตามแนวคิดของ พิมพ์ลักษณ์         
อยู่วัฒนา (2557) อธิบายว่าการพัฒนาทุนมนุษย์คือความจำเป็นที่ต้องหาวิธีการเพื่อนำไปสู่การพัฒนา 
โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ 

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรเป็นผู้ดำเนินการเป็นการพัฒนาบุคลากรที่องค์กร
เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอาจทำได้โดยเชิญ
บุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้หรือจัดส่งบุคลากรไปร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยังหน่วยงาน
อื่น ๆ สามารถจำแนกย่อยได้ดังนี้ 

1.1 การฝึกอบรม (Training) กระบวนการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้บคุลากรได้เรยีนรูแ้ละ
มีความชำนาญหรือเพื่อมุ่งถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ  ของการปฏิบัติงานเฉพาะด้านใดด้านหนึง่
โดยมุ ่งให้บุคลากรนั ้นได้เรียนรู ้เรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งโดยเฉพาะและเพื่อเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรนั้นไปในแนวทางที่ต้องการซึ่งการฝึกอบรมมุ่งจัดข้ึนสำหรับบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงานเป็น
ส่วนใหญ่ได้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งต่าง ๆ  ขององค์กรและมักจะอยู่ในระดับ
ต่ำสุดของสายการบังคับบัญชา 

1.2 การประชุมสัมมนา (Seminars) เป็นการประชุมเพื ่อพิจารณาถกเถียงถึง
ประเด็นหรือหัวข้ออย่างใดอย่างหนึ ่งที ่กำหนดไว้การสัมมนาจะเน้นในด้านการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซักถามปัญหาข้อข้องใจและเพิ่มเติมทรรศนะต่าง ๆ  เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของประเด็นที่
พิจารณาการสัมมนาเป็นวิธีการที่นิยมแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ใน
ระดับสูง 

1.3 การประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการ (Workshop) เป ็นรูปแบบที ่น ิยมใช้กันมากใน
สถาบันการศึกษาและในวงการทั่วไปการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการที่ประกอบด้วยบุคลากร
หลายฝ่ายที่มีปัญหาและความสนใจตรงกันมาพบกับผู้ชำนาญการหรือผู้เช่ียวชาญในด้านที่เหมาะสม
เพื่อที่จะหาความรู้และหนทางที่จะแก้ปัญหาที่ประสบอยู่โดยการศึกษาเป็นกลุ่มและใช้เวลาหลายวัน 

1.4 การศึกษาดูงาน (Study Visit) เป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นการปฏิบัติและ
เรียนรู ้งานที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกับงานของตนเองได้เห็นรูปแบบหรือวิธีการหรือแนวคิดของ
หน่วยงานอื่นๆที่อาจนำสิ่งที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนและเป็นการผ่อนคลายการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 
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1.5 การสับเปลี ่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) วิธีการนี ้ม ักจะใช้สาหรับ
ตำแหน่งระดับหัวหน้างานจุดประสงค์ของการหมุนเวียนตำแหน่งคือเพื่อให้แต่ละคนได้ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต่าง ๆ ที่มีในองค์กรเพื่อจะได้มีความรู้และเห็นความสัมพันธ์และความสำคัญของงานและมี
ความรอบรู้งานในแต่ละแผนกทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  

1.6 การศึกษาต่อ (Study Program) ในกรณีที่องค์กรต้องการปรับปรุงหรือขยาย
งานโดยเฉพาะงานประเภทที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรือการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นการพิจารณาบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาพอที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง
และมีชื่อเสียงในทางนั้น ๆ  เป็นสิ่งที่ควรจะทำและต้องกำหนดพันธะว่าจะต้องกลับมาทำงานใหแ้ก่
องค์กรด้วย  

2. รูปแบบที่บุคลากรปฏิบัติเองเป็นรูปแบบที่บุคลากรสามารถดำเนินการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถได้ด้วยตนเองไม่จาเป็นต้องให้องค์กรเป็นผู้ดำเนินการจัดให้สามารถจำแนกย่อย
ได้ดังนี ้

2.1 การศึกษาจากตำราเอกสารและข่าวสารทางวิชาการเป็นการศึกษาโดยการอ่าน
ซึ่งผู้อ่านจะต้องรู้จักวิธีการอ่านรู้จักจับประเด็นใจความสำคัญและรู้จักการอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ 

2.2 การศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงานมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเปน็ซึ่งบคุลากรอาจร่วมมือหรือเสนอแนะให้หน่วยงานได้จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ถือปฏิบัติ 

2.3 ระบบพี่เลี้ยงหมายถึงการที ่หน่วยงานกำหนดอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการให้บุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความเข้าใจในกฎระเบียบและ
วัฒนธรรมของหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใหม่เพื่อให้บุคลากร
ใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็น 
รูปแบบการพัฒนาที่บุคลากรสามารถปฏิบัติเองซึ่งผู้มีความรู้และประสบการณ์อาจจะเป็นบุคลากร
ระดับหัวหน้าหรือผู้มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอก 

การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment: TNA) 
ดุสิตขาวเหลือง (2554) กล่าวว่า เป็นข้ันตอนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยให้เหตุผล
ไว้ 3 ประการคือ 

1. จะได้เพิ่มโอกาสในการใช้เงินและเวลาได้อย่างรอบคอบและคุ้มค่าต่อการลงทุนใน
การฝึกอบรม 

2. การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินผลของการฝึกอบรม 
3. เพิ่มแรงจูงใจของผู้มีสว่นร่วมและกำหนดกิจกรรมการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกับแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ความจำเป็นในการฝึกอบรมจะช่วยกำหนดระดับเกณฑ์มาตรฐานในดา้น
ความรู้ทักษะและทัศนคติของพนักงานที่มีก่อนได้รบัการฝึกอบรมเกณฑ์มาตรฐานเหลา่น้ีจะช่วยในการ
เปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการฝึกอบรมการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ดียัง
ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าได้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างแท้จริงและยังเตรียมข้อมูลที่แสดงให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมองเห็นว่าการฝึกอบรมเป็นประโยชน์ 
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การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 
1.เพื่อวินิจฉัยว่าองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องจดัให้มีการฝึกอบรมหรือไม่การฝกึอบรม

มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาบางประการขององค์กรเช่นการพัฒนาความรู ้ทักษะและ
ความสามารถของพนักงานเป็นต้นการฝึกอบรมไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ถ้าปัญหานั้น ๆ 
มีสาเหตุมาจากความขัดข้องในด้านโครงสร้างขององค์กรหรือความไม่เพียงพอในด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์และบุคลากร 

2. เพื่อศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมจะช่วยให้ทราบสภาพปัจจบุันขององค์กรภารกิจและคุณสมบตัิที่
พนักงานมีอยู่ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดฝึกอบรมต่อไป  (ชูชัย  สมิทธิไกร, 2554 : 
44) 

ปัจจัยท่ีสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย ์
ในส่วนของปจัจัยทีส่ำคัญและจำเป็นต้องนำมาพจิารณาเป็นองค์ประกอบของการ

พัฒนาทุนมนุษย์ นักวิชาการหลายท่านมีแนวความคิดเห็นทีแ่ตกต่างกัน เช่น  
Hargreaves and Jarvis (1998 : 11-15) ได ้อธ ิบายถ ึง การพ ัฒนาท ุนมนุษย ์ที่

ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 6 ส่วน คือ (1) การพัฒนาองค์กร (organization development) (2) 
การบรรยายลักษณะงาน (job description) (3) การวางแผนกำลังคนและการสรรหา (staff 
planning and recruitment) (4) สว ัสด ิการพน ักงาน ( staff benefit) (5) แรงงานส ัมพ ันธ์ 
(industrial relation) และ   (6) การฝึกอบรมและพัฒนา (training and development)  

ในส่วนความเห็นของ Gilley et al. (2002 : 13-16) มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป 
ซึ่งเขาเสนอว่าการพัฒนาทุนมนุษย์มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 4 ส่วน คือ 

ส่วนที ่แรก การพัฒนาส่วนบุคคล ( individual development) จะเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีการจัดดำเนินการในช่วงเวลาที่สั้น 

ส่วนที่สอง การพัฒนาอาชีพ (career development) จะเป็นลักษณะของการพัฒนา
ส่วนบุคคลที่มีระยะยาวมากยิ่งข้ึน 

ส่วนที่สาม การบริหารการปฏิบัติงาน (performance management) เป็นการพัฒนา
ในภาพรวมขององค์กรที่ดำเนินการในระยะสั้น 

ส่วนที ่ส ี ่ การพัฒนาองค์กร (organization development) เป็นภาพรวมของการ
พัฒนาองค์กรในระยะยาว 

นอกจากนั้น Werner and Desimone (2006 : 11-12) ได้อ้างถึง American Society 
for Training & Development (ASTD) มีการนำเสนอว่า การพัฒนาทุนมนุษย์มีปัจจัยที ่สำคัญ
ด้วยกัน 3 ส่วน คือ (1) การฝึกอบรมและการพัฒนา (training and development) (2) การพัฒนา
องค์กร (organization development) และ (3) การพัฒนาอาชีพ (career development) 

อาจกล่าวได้ว่าในการพัฒนาทุนมนุษย์นั้นจะมีการกำหนดรูปแบบที่ตายตัวในการ
ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยาก ดังนั้นในการพัฒนาทุนมนุษย์จึงควรมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลามาพิจารณาจึงจะมีความเหมาะสมมากกว่า  
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การพัฒนาทุนมนุษย์จึงมีการคิดค้นหาปัจจัยที่ช่วยทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการ
พัฒนาโดยสามารถสรุปตามแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี  (2551 : 29-52) ที่ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ประกอบไปด้วยปัจจัยต้ังแต่ระดับมหภาคไปยังปัจจัยระดับจุลภาคซึ่ง
สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มดังนี้ 

1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ประกอบด้วย 
(1) กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้เกิดเครือข่ายของเศรษฐกจิ การเมือง

และสังคมเชื่อมโยงแต่ละประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกันเกิดการค้าแบบเสรีบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เพิ่ม
อย่างรวดเร็วเกิดมิติของวัฒนธรรมข้ามชาตินำไปสู่ความคาดหวังในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ร่วมกันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรดังนี้ คือ การพัฒนาให้พนักงานมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบต่องานต่อองค์กรและสังคมสูงขึ้น การพัฒนา
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจจรรยาบรรณในวิชาชีพตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว้ การฝึกอบรมด้านภาษาวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Cultural) การสื่อสารตลอดจน
กฎระเบียบแนวปฏิบัติที ่เป็นสากล การเตรียมการพัฒนาผู ้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศและการปรับเปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร 

(2) เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้องค์กรต้องใช้ความ
พยายามที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์คือ การฝึกอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนื ่องให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็นอย่า งดี การให้พนักงานมีการเรียนรู้เพื่อ
รับผิดชอบงานใหม่หรือรับผิดชอบงานเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงทักษะการปฏิบัติงานรวมทั้งทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานจากการออกแบบงานใหม่ (Job Redesign) การพัฒนาพนักงานให้
มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์กรเป็นการก้าวไปสู่การพัฒนาด้วยฐานความรู้ 

(3) นวัตกรรมการจัดการเกิดขึ้นเพื ่อตอบสนองแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์และ
เทคโนโลยีให้มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบองค์กรมีการสร้างเครือข่ายกลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจวิธีการคิด
ใหม่ในการผลิตสินค้าและบริการเกิดเทคนิคการจัดการขึ ้นมากมายเช่นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การวางแผนและการ
พัฒนาสายอาชีพ (Career Planning Development) เป็นต้นซึ่งนวัตกรรมการจัดการนี้ส่งผลต่อการ
พัฒนาทุนมนุษย์คือ ผู ้บริหารต้องเรียนรู ้การใช้นวัตกรรมการจัดการเพื ่อให้เป็นผู ้นำของการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานตามนวัตกรรมการจัดการใหม่ การฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการ
ทำงานที่หลากหลาย การพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถในการบรหิารทมีงาน
รับผิดชอบงานมากขึ้นซึ่งต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

(4) โครงสร้างประชากรและกำลังแรงงานแนวโน้มโครงสร้างประชากรที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์กรคือ ความต้องการการเรียนรู้เฉพาะเรื่องของ
พนักงานสูงอายุและความต้องการการเรียนรูต้ลอดช่วงชีวิตการปฏิบัติงานการพัฒนาประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละกลุ่มอายุซึ่งสง่ผลต่อการเพิ่มผลผลติขององค์กรในอนาคตการวางแผน
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และพัฒนาอาชีพของพนักงานเช่ือมโยงไปยังการพัฒนาให้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งต่าง ๆ  ในองค์กรตาม
กลุ่มอายุเพศและสายอาชีพรูปแบบและความสนใจในการเรียนรู้แตกต่างกันระหว่างพนักงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุกับพนักงานหนุ่มสาว 

(5) พฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางจะเปลี่ยนจากการบริโภคสินค้าจำเป็นสำหรับยังชีพมาเปน็สินค้าที่สร้าง
ความสุขมากขึ้นมีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้และการศึกษาสูงจ ะให้
ความสำคัญในรายละเอียดและภาพลักษณ์ของสินค้ามากกว่าประโยชน์ใช้สอยและราคาสิ่งต่าง  ๆ 
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร คือ ผู้บริหารและพนักงานต้องมีการศึกษาเรียนรู้
การปรับเปลี่ยนของกลุ่มลูกค้านำความรู้มาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่ องการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ให้พนักงานมีการแสวงหาและพัฒนาความรู้ตลอดเวลาองค์กรแสวงหาลูกค้า
ใหม่ๆพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่จึงต้องสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการค้นหานำเข้าแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างพนักงาน 

(6) ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันให้เกิดการลงทุนและการผลิตในลักษณะธุรกิจ
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นและมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ซับซ้อนตลาดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมีความ
พยายามลดต้นทุนเกิดคู่แข่งขันเพิ่มมากข้ึนมีการเปิดเสรีทางการค้าองค์กรหลายแห่งจึงใช้กลยุทธ์ต่าง 
ๆ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์คือ การ
พัฒนาพนักงานให้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันจากการรวมและการซื้อกิจการที่มี
เพิ่มขึ้นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสายอาชีพเพิ่มขึ ้นพนักงานเปลี่ยนผู ้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารใหม่เร็วข้ึนความจงรักภักดีต่อหัวหน้าลดลงและพนักงานใช้เวลาในการหางานใหม่เพิ่มข้ึนการ
พัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนทักษะการปฏิบัติงานใหมจ่ากการเปลี่ยนแปลงงานการพัฒนาพนักงานให้
เกิดการรับรู้การยอมรับและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการปรับกระบวนการเรียนรู้ของพนกังาน
ให้มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง 

2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร สามารถแบ่งเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
(1) โครงสร้างองค์กรปัจจุบันองค์กรมีระดับการบังคับบัญชาลดลงมีโครงสร้างแบบ

แบนราบ  (Flat Organization) มากกว่าร ูปแบบโครงสร ้างองค ์กรแบบแนวดิ ่ ง  (Horizontal 
Organization) ทำให้องค์กรมีความต้องการผู้บริหารระดับกลางลดลงมีการออกแบบงาน , พัฒนา
ขอบเขตความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่แบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์คือทำให้มีการ
ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่, การกำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์อย่างชัดเจนเพื่อให้ทีมงานมี
ความพึงพอใจมากขึ้น, การเรียนรู้การสร้างทีมงานภาวะผู้นำและการเรียนรูเ้พื่อการเลือ่นตำแหน่งและ
การโยกย้าย 

(2) วัฒนธรรมองค์กรหมายถึงกลุ่มของค่านิยมความเชื่อบรรทัดฐานซึ่งเป็นแนว
ทางการเกิดของพฤติกรรมของพนักงานพนักงานที่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดีจะสามารถแปล
เหตุการณ์และมีแนวทางที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ แต่ความแตกต่างของบุคลากรภาษาศาสนา
และทัศนคติเป็นสาเหตุของความขัดแย้งการพัฒนาทุนมนุษย์จึงต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
สนับสนุนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรรวมทั้งผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศขององค์กรให้พนักงาน
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พึงพอใจมีความคาดหวังยอมรับความแตกต่างและการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในทิศทางที่สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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(3) ทรัพยากรมนุษย์สามารถจำแนกเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์คือต้องคำนึงถึงด้านปริมาณหมายถึง จำนวนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายช่ัวโมงการทำงานอัตราการเข้าออกจากงานผลการปฏิบัติงานอายุเฉลี่ยและการเกษียณอายุ
และคำนึงถึงด้านความต้องการของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้พนักงานต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของอาชีพผู้เช่ียวชาญ
ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์จึงต้องสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับพนักงาน 

(4) ผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานจากปจัจยัดังนี้คือการกำหนด
ผลลัพธ์ของพนักงานและองค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์กล่าวคือถ้าพนักงานไม่เช่ือว่า
การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าอาจทำให้พนักงานเหล่านั้นไม่
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมหรืออาจเสียสละความพยายามเล็กน้อยในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บังคับบัญชาจึง
ควรตระหนักถึงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความต้องการ
การพัฒนาทุนมนุษย์จูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจว่าการร่วมกิจกรรมจะทำให้ได้รับ
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า 

(5) เพื่อนร่วมงานและทีมงานการทำงานเป็นทีมนั้นเพื่อนร่วมงานจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคลความไว้เนื้อเช่ือใจและการยึดเหนี่ยวกันทำให้เกิดความเต็มใจในการทำงาน
ร่วมกันการออกแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้ทีมงานมีโอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ช่วยเพิ่มการยอมรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์จากการสรปุแนวคิดของ พิชญาฏา  พิมพ์
สิงห์ (2558) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัจจัยภายในองค์กร 
1.1 ด้านภาวะผู้นำของผูบ้รหิาร 
1.2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
1.3 ด้านอบรมและพัฒนาบุคลากร 
1.4 ด้านการบรหิารจัดการคนเก่ง 
1.5 ด้านความผูกพันต่อองค์กร 

2. ปจัจัยภายนอกองค์กร 
2.1 ด้านเศรษฐกจิ 
2.2 ด้านเทคโนโลย ี
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ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 
ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีม่ีความสำคัญต่อการพฒันาทุนมนุษยซ์ึ่งหมายถึงความสำเรจ็

ของอาจารย์ทีส่ามารถปฏิบัติงานตามภาระงานได้ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเตม็สมรรถนะที่มอียู่
เพื่อให้ไดผ้ลงานที่โดดเด่นและมผีลงานด้านวิชาการที่น่าเช่ือถือสามารถตอบสนองและใหป้ระโยชน์แก่
บคุคลหน่วยงานและสังคมอันจะประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 4 ด้าน คือ 

1. สมรรถนะดา้นการสอน หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการทำภารกิจด้าน
การสอน การถ่ายทอดความรูก้ารผลิตเอกสารการสอนการใช้ภาษาการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอนโดยวัดจากองค์ประกอบ 3 ด้านคือ 

1) ความรู้ในสาขาวิชา 
2) ทัศนคติต่อองค์กรและวิชาชีพ 
3) ทักษะการสอนใช้สื่อและเทคโนโลยี 

2. สมรรถนะด้านการวิจัย หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ในการทำภารกิจด้าน
การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้คิดค้นประดิษฐ์พัฒนางานบนพื้นฐานของการวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่องานต่อตนเองและสังคมโดยวัดจากองค์ประกอบ 3 ด้านคือ 

1) ความรู้ในการทำวิจัย 
2) ทัศนคติต่อการทำวิจัย 
3) ทักษะการทำวิจัย 

3. สมรรถนะด้านบริการวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการทำภารกิจด้านการให้
คำปรึกษา และข้อมูลแก่หน่วยงานการเป็นวิทยากรการทำกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ โดยวัดจากองค์ประกอบ 3 ด้านคือ 

1) ความรอบรู้ทางวิชาการและให้คำปรึกษาได้ 
2) ทัศนคติต่องานบริการวิชาการ 
3) ทักษะการนำเสนอความรู้และบริการวิชาการ 

4. สมรรถนะด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย หมายถึง ความสามารถของอาจารย์ใน
การทำภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสานเช่ือมโยงและถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
ภูมิปัญญาไทยเป็นสมาชิกเครือข่ายทางสังคมเป็นกรรมการทำงานเพื่อดำรงความเป็นสังคมไทยโดยวัด
จากจากองค์ประกอบ 3 ด้านคือ 

1) รู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อศิลปวัฒนธรรมไทย 
2) ทัศนคติต่องานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
3) ทักษะในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร 
วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ตามขอบเขตในการพฒันาของ Leonard Nadler (1976) 

กล่าวว่าขอบเขตของการพฒันาทุนมนุษย์ในองค์กรจะครอบคลุมปจัจัยทั้ง 3 ด้าน คือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.2  วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ดนัย  เทียนพุฒ (2543) มีความเห็นสอดคลอ้งกบั แนดเลอร ์(Nadler, 1976)  
1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษา 
3. การพัฒนา 
ถึงแม้ว่าองค์ประกอบข้างต้นต่างเป็นวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาทุนมนุษย์เหมือนกนัแต่

เมื่อพิจารณาถึงความหมายของทั้ง 3 เรื่องจะพบความแตกต่างในรายละเอียดและจุดเน้นบ่อยครั้ง 
พบว่ามีการใช้คำบางคำรวมกัน คำที่เห็นกันเสมอคือการฝึกอบรมและการพัฒนา ขอบเขตของการ
พัฒนาทุนมนุษย์และจุดเน้นมีรายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2.3  ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจุดเน้น 
ท่ีมา : ดนัย  เทียนพุฒ (2537) 

  

Training 
 

JOB 
 

Development 
 

ORGANIZATION 

Education 

 
INDIVIDUA

L 
 

การศึกษา 
เน้นที่ตัวคน 

 

การฝกึอบรม 
เน้นที่งาน 

 

การพัฒนา 
เน้นที่องค์กร 
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สำหรับความหมายพอเป็นสังเขปของปัจจัยทั้ง 3 มีดังนี้  
1. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ทำในระยะสั้นๆเพือ่เพิม่พนู

ความรู้ ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานและปรับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการโดยเฉพาะด้านใดด้าน หนึ่ง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมจะไม่ยาวนาน เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใน
ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. การศึกษา เป็นกระบวนการให้ความรู้ ประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะใหม่ ช่วยให้
บุคคลที่ได้รับการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาที่จะไปประกอบอาชีพตามสาขาที่ตนถนัด 
โดยจะมีระยะเวลาการศึกษาที่ต่อเนื่องยาวนานกว่าการฝึกอบรม 

3. การพัฒนา เป็นกระบวนการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาศักยภาพของผูบ้รหิารให้
ถึงขีดสูงสุดเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านส่วนตัวและขององค์กร เป็นการเตรียมบุคลากรให้ก้าว
ไปพร้อม ๆกับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโต โดยสรุปการฝึกอบรมและการพัฒนามี
ความหมายและความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกันมาก แต่เพื่อต้องการให้เห็นความหมายที่เด่นชัดของแต่ละ
ความหมาย จึงได้แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนาไว้ในตารางที่ 
2.3 

 

ตารางท่ี 2.3  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างการฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา 
 

มิต ิ การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา 

1. จุดเน้น 

2. วัตถุประสงค์ 

3. ระยะเวลา 

4. เกณฑ์ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

6. การประเมินผล 

1. มุ่งงาน 

2.เพิ ่มความรู ้ทักษะ
ทัศนคต ิ

3. ใช้เวลาสั้นๆ  
4. พิจารณางานที่ทำ 

5. พนักงานระดบั
ปฏิบัติการ 

6. วัดผลที่การทำงาน 

1. มุ่งบุคคล 

2. เพิ่มความรู้ 
สติปัญญาการ
ปรับตัว 

3. ใช้เวลานาน 

4. พิจารณาอายุและ
สติปัญญา 

5. บุคคลทั่วไป 

6. วัดผลที่การสอบ 

1. มุ่งองค์กร 

2. เพ ิ ่มศ ักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

3. ใช้เวลาสั้นต่อเนื่อง 

4. พิจารณาศักยภาพ 

5. ผู้บรหิาร 

6. วัดผลที่ความสำเรจ็
ขององค์กร 

 
 

การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า มีอยู่ด้วยกันหลาย
วิธีการ แต่ละวิธีการก็มีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปตามแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนั้น
รูปแบบวิธีการพัฒนาโดยส่วนใหญ่ถ้ามีการจัดหมวดหมู่แล้วสามารถจัดได้ตามแนวคิดของ ไตรมาศ  
พูลผล (2556) ด้วยกัน 3 วิธีการ ดังนี้ 

1. วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์โดยการศึกษา 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาเป็นการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นงานในอนาคตของผูเ้รยีน 
เป็นการเรียนรู้แบบกว้างๆ ทั่ว ๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง การศึกษาคือการพัฒนาทุนมนุษย์ในองคร์วม
สองส่วนที่สำคัญ คือ กายกับใจ การศึกษาในระยะต้นจึงเป็นการมุ่งสรา้งความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทัง้
กายใจ และใจ ในช่วงต่อมาแนวคิดการศึกษาได้แปรเปลี่ยนไปโดยมุ่งเน้นที่ความสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) พัฒนาการทางร่างกาย (2) พัฒนาการทางด้านสังคม (3) พัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ (4) 
พัฒนาการทางด้านปัญญา (เปรื่อง  กุมุท, 2549 : 159)  

2. วิธีการพฒันาทุนมนุษย์โดยการฝกึอบรมและพฒันา 
การฝึกอบรม (Training) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และอุปนิสัยใน

การทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น เป็นวิธีการที่ใช้กับบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนา (Development) เป็นวิธีการเพิ ่มความรู ้ ทัศนคติ ทักษะ และ
อุปนิสัยในการทำงานของผู้บริหารให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นวิธีการที่ใช้กับ
ผู้บริหารแม้ว่าการฝึกอบรมจะแตกต่างจากการพัฒนาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลา และเนื้อหา 
หลักสูตร แต่ว่าวิธีการในการปฏิบัติของทั้งสองก็มีลักษณะที่เหมือนกัน การฝึกอบรมและพัฒนาที่นิยม
ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหลายวิธีการด้วยกัน ดังตัวอย่าง เช่น การบรรยายโดยวิทยากร การใช้กรณีศึกษา ตัว
แบบพฤติกรรม การฝึกอบรมตามหลักสูตรการศึกษา (กิ่งพร ทองใบ, 2554: 42 - 44) 

นอกจากนั้นในการพัฒนาทุนมนุษย์โดยการฝึกอบรมและพัฒนามีวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินการด้วยกันหลายประการ ได้แก่ (เสน่ห์  จุ้ยโต, 2554 : 176) 

ประการแรก เพื่อสร้างขวัญ ทัศนคติ และความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประการที่สอง เพื่อเสนอแนะการทำงานที่ถูกต้อง เหมาะสม หรือดีที่สุดแก่บุคลากร

ขององค์กร 
ประการที่สาม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลผลิตที่สูงสุด 
ประการที่สี่ เพื่อลดความสิ้นเปลือง และการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
ประการที่ห้า เพื่อจัดวางระบบ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ประการที่หก เพื่อพัฒนาฝีมือหรือทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้รู้ถึงระบบ 

และวิธีการในการทำงานที่ถูกต้อง 
ประการที่เจ็ด เพื่อพัฒนาระบบการบริหารโดยเฉพาะการบริหารทุนมนุษย์ให้เป็นที่พึง

พอใจของบุคลากรทุกฝ่าย 
ประการที่แปด เพื่อฝึกฝนบุคคลเตรียมไว้รองรับต่อความเจริญก้าวหน้าของงาน และ

การเพิ่มขยายองค์กรหรือตั้งหน่วยงานใหม่ในอนาคต 
ประการที่เก้า เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการที่ดีแก่ลูกค้าและประชาชน 
ประการที่สิบ เพื่อช่วยแก้ไข และลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีบริหาร 
ในส่วนของการพัฒนาของผู้บริหาร (Management development) เป็นเทคนิคการ

พัฒนาที่ใช้กับกลุ่มผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งลักษณะของผู้บริหารต้องผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทำให้เทคนิคการพัฒนาผู้บริหารต่างจากการฝึกอบรมบุคลากรอยู่ 2 วิธี คือ (กิ่งพร  ทองใบ, 2554 : 
43-44) 
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วิธีแรก การพัฒนาผ่านความสัมพันธ์แบบที่ปรึกษา (Mentoring) ผู้บริหารในฐานะที่มี
ประสบการณ์การทำงานมากกว่ามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ด้วยการดูแล 
การสนับสนุน ให้คำแนะนำติชม เพื่อส่งเสริมความคิดให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านการงานและสังคมในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในความก้าวหน้าตาม
สายอาชีพต่อไป การพัฒนานี้เรียกว่าระบบพี่เลี้ยง 

วิธีที ่สอง การพัฒนาความสัมพันธ์แบบสอนแนะงาน (Coaching) เป็นเทคนิคการ
พัฒนาที่เก่าแก่ที่สุด หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทำหน้าที่แนะนำ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การสอนแนะงานที่ดีเป็นการถ่ายทอดเทคนิคการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น เป็น
การสั่งสมความสำเร็จร่วมกันขององค์กรผ่านกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด
ศักยภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์โดยการพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาตนเอง ( self-developments) หมายถ ึ ง  การท ี ่มน ุษย ์ม ุ ่ งท ี ่จะ

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นข้อด้อยหรือข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่
ดีขึ้น เป็นพฤติกรรมที่สังคม เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ การพัฒนาตนเองเป็น
รูปแบบการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงเพื ่อความอยู่รอด และความเจริญเติบโตของมนุษย์ ในขณะที่
การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา เป็นกระบวนการที่องค์กรสามารถกำหนดให้ทุนมนุษย์ใน
องค์กรต้องปฏิบัติ แต่การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ตัวบุคคลกำหนดข้ึนเองภายในตัว อย่างไรก็
ตามองค์กรหรือฝ่ายบริหารสามารถส่งเสริม และสนับสนุนให้การพัฒนาตนเองของทุนมนุษย์มีทิศทาง
ที่สอดคล้องตามที่องค์กรต้องการได้ โดยวิธีการพัฒนาตนเองสามารถจำแนกได้ 2 วิธี คือ (กิ่งพร  ทอง
ใบ, 2554 : 46-47) 

วิธีแรก วิธีการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เป็นวิธีการพัฒนาตนเองโดยไม่ผ่านการ
เข้ารับการศึกษาหรือรับวิทยาการ การรับรู้จากสถาบันการศึกษาซึ่งไม่มีหลักสูตร ไม่มีเกณฑ์ ไม่มี
กิจกรรม และไม่มีระเบียบข้อบังคับในการประพฤติตนเพื่อเข้ารับการศึกษาอย่างเป็นทางการ แต่เป็น
การปฏิบัติและพัฒนาตนเองตามสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัย การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  
ตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยการเลียนแบบ การทดลองกระทำ และ
ประพฤติแบบลองผิดลองถูก การทดลองกระทำในสิ่งที่แปลกใหม่ การกระทำและพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม เป็นต้น 

วิธีที่สอง การพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหรือฝึกอบรมจากแห่ งความรู้ เป็นการ
พัฒนาตนเองโดยการศึกษาจากสถาบันศาสนา แหล่งวิทยาการ หรือสถาบันทั่วไปที่เกี่ยวกับสือ่มวลชน
ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรู้อาจเป็นสถานที่ทำงานของชุมชนในสังคม แหล่ง
วิทยบริการ อาจเป็นห้องสมุดตามสถานที่ราชการ หรือสถาบันการศึกษาขององค์กร การศึกษา
ภาคเอกชน อาจเป็นห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ อุทยานการศึกษา เป็นต้น สำหรับสถาบนัที่
เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอาจเป็นแหล่งความรู ้หรือสถานที่ที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล 
ความรู้ ความบันเทิง หรือองค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยประชาชนสามารถรับฟังรับชมได้จากสิ่งตีพิมพ์ 
ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ เทปบันทึก เป็นต้น 
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นอกจากนั้น กิ่งพร  ทองใบ (2554) ได้กล่าวถึง วิธีการในการพัฒนาทุนมนุษย์โดย
การศึกษาไว้ด้วยกัน 3 ประเภท คือ  

ประเภทแรก การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือ การศึกษาอย่างมีระเบียบ
แบบแผน มีหลักสูตรที่ตายตัว การเรียนการสอนมีขั้นตอนที่มีความชัดเจน มีระบบชั้นเรียน มีการ
ประเมินผล ผู้เรียนต้องทำตัวให้เข้ากับระบบ มีสถาบันหรือหน่วยงานรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน 
เช่น การศึกษาในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ทั้งนี้การศึกษาในระบบองค์กรสามารถทำได้ 2
แนวทาง คือ การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษา หรือองค์กรจัดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรข้ึนมาเองในหน่วยงาน 

ประเภทที่สอง การศึกษานอกระบบ (Non Formal Education) คือ การศึกษาที่ไม่
จำกัดอายุ และวิชาที่ต้องศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองและในบางครั ้งอาจมีผู ้สอนได้ 
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การพัฒนาทุนมนุษย์โดยการเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเป็นการศึกษาโดย
ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการเรยีนการสอนในสถานศึกษา แต่มีการคัดเลือกสถานที่ที่มคีวามเหมาะสม เช่น 
สถานที่ทางศาสนา สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และความชำนาญ 

ประเภทที่สาม การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) การศึกษาโดยสมัครใจ
จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เช่น โดยการอ่านหนังสือ การฟังวิทยุ การสนทนา หรือการศึกษาหา
ความรู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ โดยใช้วิธีการศึกษาจากบุคคลหรือศึกษาโดยตรงจากที่ที่ต้องการรู้ นอกจากนี้
ในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัยในบางครั้งมีการเรียกว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง จากที่กล่าว
มาแล้วมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์  จุ้ยโต (2554 : 193) กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เน้น
การทำงาน แต่มุ่งเน้นให้มนุษย์สามารถอยู่รอด และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมของสังคม เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือตามปกติวิสัยจากการ
เลียนแบบ การลองผิดลองถูก และการศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ที่สามารถหาได้ 

วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ สุจิตรา ธนานันท์ (2550 : 28) อธิบายถึง
วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ดังภาพที่ 2.4 ว่าประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1. การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) เป็นการพัฒนาให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ทักษะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติการที่ดีข้ึนเป็นการพัฒนาเฉพาะ
บุคคลและสามารถเห็นผลได้ในระยะสั้นกจิกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคลจะช่วยในเรื่องจุดแข็งจุดอ่อน
ในการทำงานของพนักงานและสร้างศักยภาพเพิ่มทักษะเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรการพัฒนาปัจเจก
บุคคลจะเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ฝึกอบรมการศึกษาและการพัฒนาที่ได้รับการออกแบบให้เสริมสร้างความรู้และเกิดทักษะใหม่ 

2. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) คือชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวกับทุนมนุษย์
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์กรโดยเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในหน้าที ่การงานของพนักงาน  การ
พัฒนาอาชีพจะช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จในอาชีพ โดยผ่านกิจกรรมการวางแผนเส้นทาง
อาชีพ และกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นใจว่ามีพนักงานที่พร้อมด้วยคณุสมบัติ  
และประสบการณ์ที่มากพอต่อการเลือกใช้และตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงทีตามที่องค์กร
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ต้องการ มีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรรตำแหน่งงานในอนาคต และเป็นกิจกรรมเพื่อกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนารายบุคคลร่วมกับเป้าหมายของหน่วยงาน องค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานและเป้าหมายขององค์กร 
กิจกรรมพัฒนาอาชีพประกอบด้วย 2 ชุดกิจกรรม  ใหญ่ ๆ คือ 

(1) การวางแผนอาชีพ (Career Planning) คือกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติเพื่อช่วย
ในการประเมินและพัฒนาทักษะความสามารถซึ่งการวางแผนอาชีพจะถูกนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่การวางแผนอาชีพ 

(2) การบริหารอาชีพ (Career Management) คือกิจกรรมที่ดำเนินเพื ่อเตรียม
ความพร้อมการปฏิบัติและตรวจสอบแผนอาชีพของพนักงานเป็นกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนเพื่อช่วยให้
พนักงานพัฒนาและยกระดับแผนอาชีพให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

3. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) คือกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ
โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรตลอดจนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งจะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

 
 
ภาพท่ี 2.4  องค์ประกอบของวิธีการพฒันาทุนมนุษย ์
ท่ีมา: สุจิตรา  ธนานันท์, 2550 : 28. 

 
 

โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล และกนกกานต์  แก้วนุช (2555 : 957-959) ได้อธิบายข้ันตอน
การพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไว้ว่า การพัฒนาทุนมนุษย์มีความจำเป็น
อย่างมากการส่งต่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ของกลุ่มกิจการการท่องเที่ยวและบริการจะดำเนินการผ่านทุน
มนุษย์ในองค์กรไปสู่ผู้รับบริการซึ่งข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มีข้ันตอนที่สำคัญ
ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 2.5 ดังนี ้
 



116 

 
 
ภาพท่ี 2.5  ข้ันตอนการพัฒนาทุนมนุษย ์
ท่ีมา: โชคชัย  สุเวชวัฒนกูล และกนกกานต์  แก้วนุช, 2555 : 957. 
 
  



117 

1. การประเมินความต้องการในการพัฒนาทุนมนุษย์ (Assessing Human Capital 
Development Needs) เป็นกระบวนการแรกของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์โดยมีเป้าหมายในการประเมนิว่าพนักงานมีความจำเป็นและต้องการการพัฒนาทักษะ
ในด้านใดซึ่งอาจพิจารณาแยกความต้องการในการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรมได้แก่ 

1) กิจกรรมการฝึกอบรม (Training) เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาที่มุ่งเน้นการนำ
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานทันที 

2) กิจกรรมการศึกษา (Education) เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการ
เตรียมการสำหรับอนาคต 

3) กิจกรรมการพัฒนา (Development) เป็นการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาองค์กรใน
อนาคต 

(1) ก ิจกรรมการฝึกอบรม  (Training) กรกนก ท ิพรส (2543) อธิบายว่าการ
ฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านความคิด
การกระทำความรู้ความชำนาญและหน้าที่ต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เป็นองค์ประกอบขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี Ivancevich (2003 : 397) นิยามการฝึกอบรมว่า
เป็นความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในปัจจุบัน Wexley and Latham (1991 อ้าง
ถึงใน ชูชัย  สมิทธิไกร, 2554 : 5-6) กล่าวว่าการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรมีจุดประสงค์ 3 ประการ
คือ 1) เพื่อปรับปรุงระดับความตระหนักรู้ในตนเองของแต่ละบุคคล (Self Awareness) ได้แก่ การทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบของตนเองในองค์กร การตระหนักถึงความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่ตนเองปฏิบัติจริงกับปรัชญาที่ยึดถือ การเข้าใจถึงทัศนะที่ผู้อื่นมีต่อตนเองและการเรียนรู้
ว่าการกระทำของตนเองว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร 2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการทำงานของแต่ละ
บุคคล (Job Skills) โดยอาจเป็นทักษะด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
การดูแลรักษาความปลอดภัยในการทำงาน 3) เพื่อเพิ่มพูนแรงจูงใจของแต่บุคคล (Motivation) แม้ว่า
บุคคลหนึ่ง ๆ จะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแต่หากขาดแรงจูงใจในการทำงาน บุคคลนั้น
ก็อาจจะมิได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นอย่างเต็มที่ ผลงานที่ออกมาย่อมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

กระบวนการฝึกอบรม Noe and Premeaux (2002 : 219-221 อ้างถึงในสุจิ
ตรา  ธนานันท์, 2550 : 39) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรมว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ ขั้นตอนแรกเป็นการสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) 
โดยกระบวนการนี้มีหลักการที่สำคัญคือ 1) ศึกษารวบรวมข้อเท็จจริงในเรื่องมาตรฐานที่กำหนดไว้กับ
ผลงานที่เกิดข้ึนจริง โดยการสำรวจ (Survey) การศึกษา (Study) การทดสอบ (Testing) การประชุม 
(Meeting) การ วิ เคราะห ์ งาน  (Job Analysis) และการประเม ินค ่ างาน  (Job Evaluation) 2) 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริงโดยหาความแตกต่างระหว่างมาตรฐานที่กำหนดไว้กับผลงานที่เกิดขึ้นจริงว่ามี
ช่องว่าง (Gap) หรือไม่อย่างไร วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข 3) กำหนด
ความจำเป็นในการฝึกอบรมโดยพิจารณาว่าจะแก้ไขปัญหาด้านใด จะแก้ไขบุคคลประเภทใด จะ
เรียงลำดับอย่างไร จะแก้ไขบุคคลกลุ่มใดก่อนหลัง กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลที่เข้ารับการ
อบรม โดยวิธีการจำแนกหาความจำเป็น ในการฝึกอบรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เปน็ประเภทต่าง ๆ  ได้
ดังนี ้
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ประเภทที่ 1 การจำแนกตามวิธีการนำบุคคลมาอบรมโดยพิจารณาถึงความ
จำเป็นโดยชัดแจ้ง (Obvious Needs) เช่น พนักงานเปลี่ยนงานโดยการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่ง มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิธีการทำงาน มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึง
ความจำเป็นซ่อนเร้น (Hidden Needs) เช่น ทำไมพนักงานจึงขาดงานหรือมีการออกจากงานมาก 
หรือมีการร้องทุกข์มากเป็นต้น 

ประเภทที่ 2 การจำแนกโดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคลโดยดูจากความจำเป็น
ของแต่ละบุคคล (Individual Needs) เช่น พนักงานต้องการพัฒนาฝีมือ หรือสามารถพิจารณาได้จาก
ความจำเป็นขององค์กรโดยรวม (Organization Needs) เช่น ปัญหาในเรื่องขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 การจำแนกโดยพิจารณาจากช่วงเวลาโดยดูจากความจำเป็นใน
ปัจจุบัน  (Present Needs) โดยพิจารณาจากปัญหาในปัจจุบันที่ต้องการแก้ไข หรือดูความจำเป็นใน
อนาคต (Future Needs) การสำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) ควรศึกษา
พิจารณาจากพนักงานปฏิบัติการไปสู่ฝ่ายบริหาร (Bottom-Up Approach) และในขณะเดียวกันก็
ต้องพิจารณาจากฝ่ายบริหารสู่พนักงานปฏิบัติการควบคู่กันไปเช่นกัน (Top-Down Approach) โดย
ข้ันตอนการประเมินความจำเป็นในการฝกึอบรมนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยโดยพิจารณาในด้านการเงินสังคมทรพัยากรมนุษย์ การเติบโต
ขององค์กรและวัตถุประสงค์การตลาดขององค์กร ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับความสามารถของ
พนักงาน โครงสร้างองค์กรบรรยากาศและประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นการกำหนดความจำเป็นใน
การฝึกอบรมจึงเกิดจากการวิเคราะห์พื้นฐานด้านทุนมนุษย์ขององค์กร 3 ระดับดังนี้ 

ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ในระดับองค์กร (Organizational Analysis) เป็นการ
รวบ รวมและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมจากที่ส่วนของ
องค์กรโดยภาพรวม เช่น กลยุทธ์องค์กรภารกิจเป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ ขององค์กร ทำให้ทราบ
ว่าควรจะดำเนินการพัฒนารูปแบบใด ทั ้งนี้เนื ่องจากการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร 

ระดับที่ 2 การวิเคราะห์รายละเอียดของงาน  (Task Analysis) เป ็นการ
วิเคราะห์ตำแหน่งงานต่าง ๆ  ขององค์กรว่าในแต่ละงานมีรายละเอียดอะไรบ้าง เพื่อใช้กำหนดความ
ต้องการของการฝึกอบรมพนักงานใหม่ และเพื ่อพัฒนาทักษะความรู ้สำหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล โดยการฝึกอบรมมักขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และการศึกษารายละเอียดของงาน เพื่อ
กำหนดว่าอะไรคือทักษะเฉพาะที่พนักงานจำเป็นต้องมี  การวิเคราะห์งานจำเป็นต้องใช้คำบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์ระดับนี้ ซึ่งจะช่วยให้ได้
ข้อมูลและนำมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้ได้งานที่มีมาตรฐาน 

ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ระดับบุคคลในหน่วยงาน (Person Analysis) เป็นการ
กำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน (Individual) เพื่อให้ทราบว่าผู้ใดควรเข้า
รับการฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถด้านใดที่พนักงานต้องมีอาจทำได้โดยการประเมินผล
การปฏิบัติงานการสัมภาษณ์หรือการสำรวจของหัวหน้างาน 
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(2) กิจกรรมการศึกษา (Education) สุจิตรา  ธนานันท์ (2550 : 26) ได้กล่าวว่า
การศึกษาหมายถึง กิจกรรมที่มีความมุ่งหมายในการที่จะสร้างเสริมความรู้ความชำนาญ ค่านิยมทาง
ศีลธรรมและความเข้าใจที่มีต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้รับการศึกษาสามารถดำรงชีวิตและทำประโยชน์
ต่อสังคมได้ 

เฉลิมพร  เย็นเยือก (2552 : 23) กล่าวว่าการลงทุนทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพให้กับทุนมนุษย์ หมายถึง การเสริมสร้างความรู้พัฒนาความสามารถทักษะและประสบการณ์ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตในสินค้าและบริการ ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถเพิ่ม
คุณค่าในการลงทุนให้สูงขึ้น จากการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขาวิชาที่มีความ
ต้องการ หรือมีความขาดแคลนเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถในมนุษย์ให้มากขึ้น ซึ่งการจัด
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งในการลงทุนทางการศึกษา 
เพื่อนำไปสู่สังคมสร้างสรรค์สนองตอบต่อสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การบูรณาการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาจากหลายปจัจยันอกจากนี้ คุณภาพการศึกษายังถือเป็นตัวช้ีวัดการ
บรรลุผลสำเร็จอีกตัวหนึ่ง นอกจากการสำเร็จการศึกษา ในการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Cost and Benefit Study Model) อีกด้วย 

(3) กิจกรรมการพัฒนา (Development) สุจิตรา  ธนานันท์ (2550 : 27) นิยามว่า
การพัฒนาเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างเจรญิเติบโต หรือขยายออกเพื่อให้ดีข้ึนกว่าเดิม 
และการพัฒนาอาจจะเกี ่ยวข้องกับส ิ ่งแวดล้อมหรือมนุษย์ก็ได้  โดยพัฒนาความสามารถและ
สมรรถภาพในการดำเนินชีวิต ความมีอิสระและเสรีภาพในการตัดสินใจ และความเมตตากรุณาซึ่งกัน
และกัน 

วรารัตน์  เขียวไพรี (2551 : 180-181) ได้อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างการฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) ไว้ดังนี้ 

การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการยกระดับความรู้ความสามารถ
ทักษะตลอดจนการปรับเปลี ่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคตระยะสั้น  ด้วยการกำหนดเนื้อหา 
ช่วงเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละโปรแกรม และประเมินผลการลงทุนจากผลการปฏิบัติงาน 

การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเตรียมพนักงานให้พร้อมทั้ง
ความรู้ความสามารถ สติปัญญา ทัศนคต ิคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ รวมทั้งอารมณ์และสังคมด้วย 
การฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้มีความพร้อม หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง
งานใหม่ หรือการปรับเปลี ่ยนสายงานอาชีพในอนาคตระยะกลางและระยะยาว  องค์กรจึงต้อง
สนับสนุนด้านเวลาละค่าใช้จ่ายระยะยาว ส่วนการประเมินผลจะวัดจากการทดสอบ หรือวัดผลจาก
การปฏิบัติงานในอนาคต 

การพัฒนา (Development) หมายถึงกระบวนการเตรียมบุคลากรในองค์กร
ให้ปรับเปลี่ยนความรู้ทักษะความสามารถ และสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคคล กลุ่ม 
และองค์กรดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  เพื่อการถ่ายโอนเชื่อมโยงความรู้ทั่วทั้งองค์กร 
องค์กรจึงต้องมีการวางแผนและลงทุนในระยะยาว เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ตั้งแต่ระดับองค์กร
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ระดับกลุ่ม และระดับบุคคลส่วนการประเมินผลวัดได้จากประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในอนาคต หรือ
วัดผลสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย 

ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และ
การพัฒนา (Development) สามารถจำแนกได้ดังตารางที่ 2.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4  ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม (Training) การศึกษา (Education) และการ
พัฒนา(Development) 

 
กิจกรรม 

องค์ประกอบ 
การฝึกอบรม 

เน้นงาน 
การศึกษา 
เน้นบุคคล 

การพัฒนา 
เน้นองค์กร 

วัตถุประสงค ์ เพิ่มความรูท้ักษะและ
ทัศนคติให้สามารถ
ปฏิบัติงานในปจัจบุัน 

เพิ่มความรูพ้ื้นฐาน
สติปัญญาและความ
เข้าใจให้ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งทีสู่งข้ึนหรือ
สามารถเปลี่ยนสาย
งานอาชีพ 

เพิ่มสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานในการแก้ 
ปัญหาการปรบัตัวให้
ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและ
กิจกรรมขององค์กร 

กลุ่มเปา้หมาย พนักงานระดับ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

พนักงานทุกระดบั พนักงานระดับบรหิาร 

ขอบเขตเนื้อหา เน้นเนื้อหาการปฏิบัติ 
งานเฉพาะ 

ความรู้ในสาขาที่
องค์กรต้องการ 

หลักการและแนวคิด
การบริหาร 

วิธีการ ฝึกอบรมในและนอก
เวลาปฏิบัตงิาน 

การเรียนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องในสถาบัน 
การศึกษา 

การฝกึอบรมและ
การศึกษา 

การลงทุน 
(ค่าใช้จ่าย) 

ลงทุนระยะสั้น 
 

ลงทุนระยะยาว ลงทุนระยะยาว
สัมพันธ์กบัการพัฒนา
องค์กร 

การประเมินผล วัดจากผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

วัดจากการทดสอบ
หรือวัดจากผลการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

วัดจากประสทิธิภาพ
การปฏิบัตงิานใน
อนาคตหรือวัดจาก
ผลสำเร็จขององค์กร
ตามเป้าหมาย 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั ความสามารถและ
พฤติกรรมตามที่
องค์กรคาดหวัง 

ความพร้อมปฏิบัติงาน
ให้กับองค์กรใน
อนาคต 

ความพร้อมปฏิบัติงาน
เมื่อองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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2. การออกแบบและดำเน ินก ิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์  (Designing and 
Implementing Human Capital Development Programs) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความ
ชัดเจนสำหรับกิจกรรมย่อยในแต่ละกิจกรรมแล้ว การดำเนินการออกแบบและดำเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทุนมนุษย์เป็นข้ันตอนที่ต้องดำเนินการต่อไป โดยแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอาจแบ่งได้เปน็ 
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ใช่จากสถานการทำงานจริง (Off The Job Training) เช่น การจัด
สัมมนาการใช้กรณีศึกษาและการเรียนรู้จากสถานการณ์การทำงานจริง (On The Job Training) เช่น 
การสอนงานระบบพี่เลี้ยง เป็นต้นโดยในขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมในแต่ละครั้ง จากนั้นกำหนดเป็นหัวข้อย่อยของการจัดกิจกรรม กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม 
รูปแบบที่จะใช้ และองค์ประกอบอื่น ๆ  เช่นวิทยากร สถานที่ ตลอดจนงบประมาณที่จะใช้โดยการ
เลือกรูปแบบกิจกรรมว่าจะใช้รูปแบบใดควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นเนื้อหาของ
กิจกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและหลักการเรียนรู้ 

3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์  (Evaluating Human 
Capital Development Programs) การประเมินผลการจัดกิจกรรม เป็นกระบวนการที ่ช่วยให้ผู้
ดำเนินกิจกรรมทุนมนุษย์ทราบได้ถึงผลของการจัดกิจกรรมที่องค์กรได้ลงทุนไปกับการกิจกรรม ว่ามี
ความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ดังนั้นขอบข่ายของการประเมินผลการจัดกิจกรรมจึงไม่ใช่เพียงแต่การ
พิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดเท่านั้น  แต่รวมไปถึง
กระบวนการติดตามว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้มากน้อย
เพียงใดด้วย ซึ่งกระบวนการประเมินผลการจัดกิจกรรมแบ่งได้ออกเป็นสององค์ประกอบ ได้แก่ การ
ประเมินภายหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดทันทีที่มุ่งเน้นไปที่การวัดความพึงพอใจที่ได้รับ  การเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดครั้งต่อไป และการติดตามไปถึงการ
นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เน้นการประเมินไปที่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน ว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่ไม่สามารถนาความรู้
ไปใช้ได ้โดยอาศัยความร่วมมือในการประเมินจากหัวหน้างานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

สรุปองค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามขอบเขตในการพัฒนาของ 
Leonard Nadler (1976) กล่าวว่าขอบเขตของการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรจะครอบคลุมปัจจัยทั้ง 
4 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัย
ด้านภายนอกองค์กร และ 4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ 

1) ปัจจัยความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ หคือ การศึกษาข้อมูลจากบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลซึ่งต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงข้ึน มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในพัฒนา
ทุนมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนาการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดความต้องการใน
การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรปัจจุบนั และการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจดัฝึกอบรมและพัฒนา
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความจำเปน็ในพัฒนาทุนมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนามี 2 ด้าน
ดังนี ้

1.1) ด้านการพัฒนาด้วยตนเอง คือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์
พัฒนาตนเอง ด้วยสอดคล้องกับนโยบายในมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาด้วยตนเอง 
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1.2) ด้านองค์กรเป็นผู้ดำเนินการให้ คือ คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและการ
พัฒนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทัศนคติทักษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
สถาบันมีจัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้คณาจารย์มีทักษะทั่วไปและทักษะด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย 

2) ปัจจัยภายในองค์กร คือ ผู้บริหาร เพื่อน ๆ  คณาจารย์ ในสถาบันมีส่วนผลักดันให้
ท่านต้องมีการพัฒนาตนเอง โดยมีรายได้และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทำให้ต้องการพัฒนาตนเอง 

3) ปัจจัยภายนอกองค์กร คือ คณาจารย์ได้รับแรงกดดันจากสังคมภายนอกให้ต้องมี
การพัฒนาตนเอง มีแรงกดดันจากกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการอุดมศึกษาผลักดันให้
ท่านต้องมีการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อนในแวดวงวิชาการภายนอกมีส่วนผลักดันให้ท่านต้องการ
พัฒนาตนเอง 

4) ปัจจัยวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ คือ องค์กรเป็นผู้ดำเนินการเป็นการพัฒนาบุคลากรที่
องค์กรเป็นผู้ดำเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอาจทำได้ โดย
เชิญบุคลากรจากภายนอกมาให้ความรู้  หรือจัดส่งบุคลากรไปร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรยัง
หน่วยงานอื่น ๆมีทั้ง 3 ด้านคือ การฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 

4.1) การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ และมี
ความชำนาญหรือเพื่อมุ่งถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
โดยมุ ่งให้บุคลากรนั ้นได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ ่งโดยเฉพาะ และเพื ่อเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคลากรนั้นไปในแนวทางที่ต้องการ ซึ่งการฝึกอบรมมุ่งจัดข้ึนสำหรบับุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงานเปน็
ส่วนใหญ่ ได้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์กร และมักจะอยู่ในระดับ
ต่ำสุดของสายการบังคับบัญชา 

4.2) การศึกษา คือ องค์กรต้องการปรับปรุงหรือขยายงาน โดยเฉพาะงานประเภท
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การพิจารณาบุคลากรที่
มีพื้นฐานการศึกษาพอที่จะไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงและมีช่ือเสียงในทางนั้น ๆ  เป็นสิ่ง
ที่ควรจะทำและต้องกำหนดพันธะว่าจะต้องกลับมาทำงานให้แก่องค์กรด้วย 

4.3) การพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมในการขอตำแหน่งวิชาการ 
เกิดการเรียนรู้งาน และมีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงาน มีร่วมกิจกรรรมสง่เสริมการพัฒนาตนเองในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเขียนบทความ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

จากวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงกำหนดองค์ประกอบของการพัฒนาทุน
มนุษย์ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) 
ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ดังภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 การพัฒนาทุนมนุษย ์

ด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุน
มนุษย์

ด้านภายในองค์กร 

ด้านภายนอกองค์กร 

ด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย ์
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ภาพท่ี 2.5  องค์ประกอบของการพฒันาทุนมนุษย ์

 
 

2.1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน (competitive) 
ความหมายของความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน คือ 

ต้นทุนที่ต่ำ (Low-Cost) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และตลาดเฉพาะกลุ่ม (Porter, 
1980 : 269; Jorge, Eva, Juan, María and Jose, 2016) การประสบผลสำเร็จในด้านการเงิน มา
จากผลของโครงสร้างด้านต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (Grant, 1991 : 67; Porter, 1980 : 269) 
การลดต้นทุนจะส่งผลการประหยัดโดยตรง (Bohan & Horney, 1991 : 309; Campanella, 1990 : 
123; Kay & Gulzar, 2016) ส่วนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง จะเป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้คู่
แข่งขันรายใหม่เข้ามา การสร้างความแตกต่างนี้จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ การมีผลิตภัณฑ์ซึ่ง
เหนือชั้นกว่าผู้อื่นจะทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งของตน (Porter, 
1980 : 37, 1985 : 14; Beal & Yasai-Ardekani, 2000 : 734; Jorge, Eva, Juan, María and Jose, 
2015; Leonidas, Thomas, Paul, Stavroula and Constantine, 2015) ส่วนกลยุทธ์การมุ ่งเน้น
เฉพาะ แตกต่างจากการลดต้นทุน และ    กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ซึ่ง
ผู้บริหารจะนำมาใช้กับเป้าหมายเฉพาะของตลาด โดยทำตลาดสินค้าเฉพาะ เป็นตลาดแบบจำกัด
เฉพาะกลุ่มหรือค้นหากลุ่มผู้ซื้อที่เป็นไปได้สูงที่สนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ 
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มาตรวัดความสามารถในการแข่งขัน 
ความสำเร็จของ SMEs ภายใต้โลกาภิวัตน์ข้ึนอยู่กับการนำไปใช้ และนำกลยุทธ์ในการ

แข่งขันไปปฏิบัติ (Porter, 1980 : 269) กลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในองค์การทั้งใน
ระยะสั้นและในระยะยาว โดยการบริหารประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
แข่งขัน และการดำเนินการด้านกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นส่วนที่สนับสนุนการบริหารงานของเจ้าของ
กิจการ (Leonidas, Thomas, Paul, Stavroula and Constantine, 2015 : 667) การนำกลยุทธ์
ไปสู่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ จะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในนวัตกรรมของ
บริษัท การที่มีบทบาทร่วม การค้นคว้าวิจัย ความเสี่ยงในธุรกิจ การเป็นอิสระและพฤติกรรมการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ผลที่ได้รับคือ ความสำเร็จในเป้าหมายของกลยุทธ์ 

แนวคิดของโซ่แห่งคุณค่าที่ได้เสนอแนะโดย Porter (1985 : 269) ในการส่งเสริมการ
ใช้   กลยุทธ์อันหลากหลายที่สามารถสนับสนุนให้ต้นทุนต่ำ การสร้างกลยุทธ์ความแตกต่างหรือการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว องค์การสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกลยุทธ์
ทั้งสามอย่างที่จะส่งเสริมการแข่งขันเบื้องต้น (เช่น การขนส่งภายในประเทศ การตลาด หรือกิจกรรม
สนับสนุนอื่น ๆ การพัฒนาเทคโนโลยี) Porter ได้เสนอ 3 แนวทางของกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ได้แก่ ต้นทุนที่ต่ำ (Low-Cost) 
การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการมุ ่งเน้นเฉพาะ (Focus) ธุรกิจขนาดเล็กจะ
ดำเนินการสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันเพื่อสร้างความเป็นพิเศษของตัวสินค้า ข้ึนอยู่กับขนาดและความ
มีประสิทธิภาพขององค์การนั้น ๆ  (Porter, 1980 : 270) ในกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา องค์การต้อง
มีประสิทธิภาพในการควบคุมการจัดซื้อและควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านแรงงานและต้นทุนการ
จัดจำหน่าย ผลสำเร็จในการปรับปรุงกรผลิตอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนด้านแรงงานและต้นทุนช่องทางการ
จัดจำหน่าย และการใช้ประโยชน์จากเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพ (Raduan, Haslinda and Alimin, 
2010 : 331) รูปแบบของผู้นำที่สำคัญที่ได้ริเริ่มโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยนำทิศทางไป
ข้างหน้าและการควบคุมราคาอย่างเคร่งครัด ในทางตรงข้าม     กลยุทธ์ในการแข่งขันเกี่ยวกับความ
แตกต่างของตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวที ่มีคุณภาพ นวัตกรรมใหม่ ๆ และในการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการบริการลูกค้า ตลาดสินค้าแนวใหม่ การออกแบบของนวัตกรรมใหม่ ๆ 
และสินค้าตามข้อกำหนดของลูกค้า กลยุทธ์ของผู้นำในด้านราคาที่เสนอให้กับผู้ซื้อ ในการแข่งขันด้าน
ราคาที่ต่ำกว่าจะต้องไม่ลดคุณภาพและบริการ เพราะกลยุทธ์นี้ต้องการราคาที่ต่ำที่สุด และความ
เป็นไปได้ในการลงทุนและจำเป็นต้องมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง ความหลากหลายของตัวสินค้าเน้น
การเอาใจใส่ในเรื่องราคา 

ได้มีผู้เชี่ยวชาญได้นำกลยุทธ์ทั ้งสามมารวมกันเพื่อให้ดำเนินการเป็นประโยชน์กั บ
บริษัท (Porter, 1980 : 270; Jorge, Eva, Juan, María and Jose, 2015 : 93) ในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จะต้องพิจารณาเลือกกลยุทธ์ การที่จะใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำราคาที่ต่ำและการสร้างความ
แตกต่างจะเป็นกลยุทธ์ที่ได้เปรียบของบริษัทใหญ่ ๆ  เช่น วัตถุดิบ การเข้าถึงเทคโนโลยี  สัดส่วนของ
กำไร และช่องทางการกระจายสินค้า และการขยายตัวของสัดส่วนการตลาด ถึงแม้ว่าบริษัทเล็ก ๆ จะ
มีสินค้าที่มีนวัตกรรมที่ดี การออกแบบสินค้าที่แตกต่าง หรือสินค้าที่มีคุณภาพดี อาจจะปรับกลยุทธ์ได้
รวดเร็ว และยังคงติดต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นการรวมเอากลยุทธ์ผู้นำด้านราคา และความแตกต่าง
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ต้องดูที่ความเหมาะสม สถานการณ์ของการเป็นผู้นำด้านราคาที่ต่ำของบริษัทเล็กเป็นการยาก เพราะ
ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้มาก และด้วยเหตุนี้ราคาที่ขายไม่สามารถที่จะต่ำกว่าคู่แข่งขันได้ ( Jose, 
Juan, Jorge, María abd Eva, 2015 : 13) และจะไม่พบบ่อยนักในการใช้กลยุทธ์ในด้านราคาที่ต่ำใน
บริษัทเล็ก ๆ  

1. ต้นทุนที่ต่ำ (Low Cost) ผู้นำต้นทุนต่ำจะประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน
ด้านการเงิน โดยมีผลของโครงสร้างด้านต้นทุนที ่ต่ำกว่าบริษัทคู ่แข่ง การบริหารงานที่ประสบ
ความสำเร็จของความเป็นผู้นำต้นทุนต่ำ จำเป็นต้องมีการควบคุมต้นทุนที ่เข้มงวด มีการควบคุม
การเงินผ่านทางการทำงบประมาณ และมีการตั้งเป้าหมายด้านปริมาณ (Grant, 1991 : 67; Porter, 
1980 : 272; Kay & Gulzar, 2016) ความสามารถดังกล่าวแล้วนี้ ปกติมักพบในตัวผู้นำ ซึ ่งได้รับ
การศึกษาหรือการอบรมในด้านการบัญชี และมีประสบการณ์อันสำคัญด้านการประยุกต์ใช้เทคนิค
ดังกล่าวแล้ว ดังนั้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารองค์การที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี  ซึ่งเน้นให้บริษัท
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้วยต้นทุนโดยรวมที่ต่ำกว่าบริษัทอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน มัก
ได้รับการคาดหวังว่าจะมีผลการดำเนินงานที่มีปริมาณมากกว่า 

การให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนที่ต่ำจะมุ่งความสนใจไปที่การดำเนินงานขององค์การ 
โดยทั่ว ๆ ไปการพยายามที่จะลดต้นทุน (เช่น ลดขนาดขององค์การ) มีความจำเป็นต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพขององค์การ แต่ความพยายามที่จะลดต้นทุนจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของ
การลดต้นทุนจะต้องเพิ่มผลผลิตหรือลดปัจจัยนำเข้า (ค่าแรงงานและวัตถุดิบ) และเพิ่มผลผลิตที่เป็น
ปัจจัยนำออก ให้เกิดการสูญเสียในระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด การปรับปรุงสิ่งเหล่านี้จะทำให้
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) หรือปรับปรุงแบบไม่ต่อเนื่อง (ขบวนการปรับปรุง
ระบบ) แล้วแต่กรณี จุดมุ่งหมายอยู่ภายในองค์การ และเป้าหมายในการลดต้นทุนเป็นการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลกูค้าในด้านราคาโดยทางอ้อม ตลอดไปถึงผลของความน่าเช่ือถือหรือราคา
ที่ต่ำกว่าคู่แข่ง การลดต้นทุนจะส่งผลไปยังระดับล่างโดยตรง ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดต้นทุนได้ข้ึนอยู่กับ 
“ประสิทธิภาพของการลดต้นทุน” (Bohan & Horney, 1991 : 309; Kay & Gulzar, 2016) และ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตช้ินส่วน ซึ่งจะนำไปประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป ตลอดไปจนถึง
ขบวนการในการผลิตสินค้าอื่น ๆ (Roland, Christine, & Dickson, 2002 : 8) 

2. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเป็นที่ยอมรบั
ความแตกต่างของตัวสินค้าและบริการมุมมองของผู้ซื้อ ตลาดที่แตกต่างกันระหว่างตัวสินค้าและ
บริการของบริษัทกับบริษัทคู่แข่งขัน บริษัทจะประสบความสำเร็จในการสร้างความแตกต่างของตัว
สินค้าจำเป็นจะต้องมีลักษณะเฉพาะของตัวสินค้า และขายได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้าปกติทั่วไป กล
ยุทธ์ของการทำสินค้าพิเศษ “การสร้างความ แตกต่างของตัวสินค้า และความต้องการที่จะต่อสู้กับ
คู่แข่งขัน จะเป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ การสร้างความแตกต่างนี้จะ
เป็นผลของความแตกต่างด้านราคาต้นทุนของตัวสินค้า  และราคาขายที่เพิ ่มขึ ้น โดยเหตุนี ้การ
เปรียบเทียบราคาสินค้าของผู้บริโภค และการอ่อนไหวต่อราคาสินค้านั้นจะลดลง สุดท้ายบริษั ทที่
สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีก็จะประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า 
และจะเป็นกำแพงป้องกันการเผชิญหน้าด้านธุรกิจของคู่แข่งขัน” (Porter, 1980 : 37; 1985 : 14) 
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2.1 การสร ้างความแตกต่างด ้านนวัตกรรม ( Innovation Differentiation)         
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ ่งผู ้บริโภคสังเกตแยกแยะได้ เกิดความภาคภูมิใจในตัวสินค้า 
ออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งานที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล และความเต็มใจที่ จะ
รับความเสี่ยงในส่วนของผู้บริหารซึ่งกำกับองค์การเหล่านั้น บุคลิกหรือพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวมี
ส่วนทำให้บุคคลที่คลุกคลีอยู่กับการวิจัยผลติภัณฑ์และพัฒนาสินค้าข้ึนมาใหม่ โดยสะสมประสบการณ์
สำคัญ ๆ ในการสร้างสรรค์อันนำมาใช้งานได้  เพราะฉะนั้น ผู้บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์
ด้านวิจัยและพัฒนา จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์การให้ทำการวิจัยและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ที่คิดค้น
ข้ึนมาใหม่ และมักจะถูกคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ผลงานระดับที่ดี (Yi-Ru , 2017; Beal & 
Yasai-Ardekani, 2000 : 734; Min-Jae, Jeongki, and Jun-Young, 2015) 

2.2 การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (Marketing Differentiation) การสร้าง
ความแตกต่างด้านการตลาดได้สร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของลูกค้าปัจจุบันหรืออนาคตว่า บริษัทมี
ผลิตภัณฑ์ที ่เหนือกว่าคู ่แข่ง แม้ว่าการสร้างความแตกต่างอาจเป็นเพียงการแตกต่างภายนอก 
ความสามารถและทักษะในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า บางทีก็ไม่มีความแตกต่างไปแง่ของ
ผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของสินค้าที ่ลูกค้ามองเห็น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความชอบเป็นการ
ส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในแง่ของการใช้เทคนิคการทำตลาดและการส่งเสริมการขาย 
ข่าวสารที่ลูกค้าได้รับจะถูกถ่ายทอดผ่านโฆษณาและการส่งเสริมการขายโดยทั่วไป ที่ถูกพัฒนาข้ึนมา
จากนักการตลาดผู้ชาญฉลาด ดังนั้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารขององค์การ ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การตลาดจะมุ่งเน้นไปที่แหล่งทรัพยากรของบริษัท โดยสร้างภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมบริการที่บริษัทของตนเสนอขาย โดยจะถูกคาดหวังว่าจะมีผลการ
ดำเนินงานในระดับที่ดีกว่า (Chuanlin & Li, 2014; Beal & Yasai-Ardekani, 2000 : 735) 

2.3 การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (Quality Differentiation) Dean and 
Evans (1994 : 302) และ Garvin (1984 : 25) เสนอแนะว่า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องมีมิติด้าน
คุณภาพอย่างน้อยแปดประการ คือ มีความสวยงาม เชื่อถือได้ ตรงกับคำโฆษณา สามารถให้บริการ
หลังการขาย มีความทนทาน ใช้งานได้ดี มีลูกเล่นมาก และมีคุณภาพดี มิติดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วมัก
มุ่งเน้นไปที่การออกแบบของผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นความรับผิดชอบบนพื้นฐานของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (Dean & Evans, 1994 : 302) ยิ่งกว่าน้ัน การวางมาตรฐานด้านคุณภาพและการพัฒนา
ตัวสินค้า พร้อมทั้งกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นและคุณภาพของสินค้านั้น ๆ  จะอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของทีมงานวิศวกรเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การที่มีประสบการณ์ในด้าน
วิศวกรรมซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะมุ่งเน้นบุคลากรในด้านการควบคุมคุณภาพ มักมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าผู้บริหารของบริษัทคู่แข่งขันที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและมัก
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเหนือกว่าคู่แข่งของตนด้วย (Chin-Sheng, 2017) 

จากวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงกำหนดองค์ประกอบของความสามารถ
ในการแข่งขัน ประกอบด้วย ต้นทุนที ่ต่ำ (Low cost), การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 
(innovation differentiation), การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (marketing differentiation), 
การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ (quality differentiation) ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพท่ี 2.6  องค์ประกอบของความสามารถในการแข่งขัน 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

อังคณา  สุเมธสิทธิกุล (2557) ได้ทำการศึกษารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
และปัญหาการพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บรหิารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกดั
กระทรวงกลาโหม และประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพและปัญหาการพัฒนาทุนมนุษย์ของผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม คือ ไม่มีการกำหนดนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารทางการ
พยาบาลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งไม่มีความชัดเจน ไม่มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
งาน ขาดการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรและยึดระบบอาวุโส วัฒนธรรมองค์กรเน้นช้ันยศอาวุโส
มากกว่าความรู้ความสามารถ มีระบบอุปถัมภ์และการแทรกแซงจากภายนอก ผู้บริหารระดับสูงขาด
ความจริงใจในการพัฒนาทุนมนุษย์ และผู้บริหารทางการพยาบาลขาดศักยภาพความรู้ความสามารถ 
ความเช่ือมั่นในตนเองวิสัยทัศน์ แรงจูงใจในการพัฒนาและใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเข้าสู่ตำแหน่งงาน 

2. รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหมประกอบด้วย (1) ด้านการวางแผนพัฒนาทุนมนุษย์ (2) ด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนา (3) ด้านการติดตามและประเมินผลและ (4) ด้านการธำรงรักษาผลการประเมินรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเหมาะสม 

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยผู้มีส่วนได้เสียมีความเป็นไปได้ 

วิชญาภา  เมธีวรฉัตร (2557) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
พุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง  2 2. เพื่อศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 และ 3. เพื่อนำเสนอ

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ต้นทุนท่ีต่ำ 

การสร้างความแตกต่างด้าน
นวัตกรรม

การสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาด 

การสร้างความแตกต่างด้าน
คุณภาพ
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รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 ระเบียบวิธี
วิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณใช้การศึกษาวิจัย
เชิงสำรวจกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 
คือ มหาวิทยาลัยเอกชนนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยเอกชนกำแพงเพชร จำนวน 260 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 เท่ากับเท่ากับ 0.93 และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ตามหลักไตรสิกขาเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญจำนวน 19 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิชาการ จากนั้นนำผลวิจัยมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้นแล้ว
นำเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 10 ท่านเพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนอื
ตอนล่าง 2 ในด้านการฝึกอบรมมีนโยบายการจัดการอบรมบุคลากรเชิญวิทยากรทั้งภายใน  และ
ภายนอกมาอบรมในด้านการศึกษาสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทำงานและในด้านการพัฒนามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานของ
ตนเอง พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลักษณะ 5 ด้าน 
คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการด้านทักษะ ด้านเจตคติ ด้านความคิดสร้างสรรค์นั้น บุคลากรควรมี
บุคลิกภายนอกที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเปน็ผู้นำทางวิชาการบคุลิกภายในต้องเปน็คนที่มีจติใจ
ที่ดีงามมีเจตคติที่ดีเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีมีทัศนะคติที่ดีมองโลกในแง่ดี 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 ด้านศีล
ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ มีการจัดอบรมถือศีลและปฏิบัติ
ธรรมประจำปี การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ฝึกกายวาจา ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจ ขั้นปัญญา คือ ฝึกองค์
ความรู ้ในการพัฒนาด้านสมาธิ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทำสมาธิให้จิตใจมีความสงบสุขก่อน
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ด้านปัญญาสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเห็นชอบและคิดชอบ
ในการทำงาน 

3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนล่าง 2 
พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านศีล (B = Behavior) การพัฒนาเน้นไปที่การพัฒนาพฤติกรรม
ทางกายและวาจา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านศีล ก่อให้เกิดทักษะและมีบุคลกิภาพที่ดี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านสมาธิหรือการพัฒนาจิตใจ (M = Mind) การพัฒนาทรัพยากรด้านสมาธิยัง
ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีในการทำงานการพัฒนาด้านปัญญา หรือการพัฒนาด้านความรู้ (W = Wisdom) 
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นสูงสุด และมีความสำคัญสูงสุด ปัญญานำมาใช้กับความรู้ทาง
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์เพราะต้องให้เกิดความรับรู้และจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์จะได้
รูปแบบจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ Buddhist 
Human Resource Development คือ BHRD = BMW 

พิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา (2557) ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนเครือข่ายบริการสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรสายสนับสนุนสภาพปัญหาในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาในเรื่องคุณภาพงานงานล่าช้า และไม่ประหยัดเรื่องพี่เลี้ยงหรือที่
ปรึกษาช่วยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (ในบางงาน) เรื่องความสามารถในการเกษียน
การเขียนหนังสือที่ใช้ในงานราชการ และการจับประเด็นเรื่องแรงจูงใจสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาในเรื่องความสามารถในการเกษียนการเขียนหนังสือที่ใช้ในงาน
ราชการและการจับประเด็นเรือ่งการคิดอย่างเปน็ระบบเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และ
ภารกิจของหน่วยงานเรื่องพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาช่วยตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (ในบาง
งาน) และเรื ่องความรู ้เร ื ่องการวางแผนการวิเคราะห์งานและการตัดสินใจเมื ่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

ชุมพล  รอดแจ่ม (2561) ได้ทำการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยสู่การเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพและสร้างรูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบและประเมิน
ทดลองใช้ เพื่อกำหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย สู่การ
เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน 3 รอบ และทำการ
ตรวจสอบรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน พร้อมทั้งประเมิน โดยการทดลองใช้กับตัวแทนผู้บริหาร
จำนวน 21 คน จาก 8 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัย ทำให้ได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน 7 องค์ประกอบ และปัจจัยประกอบ 64 
ข้อ ดังนี้  

ปัจจัยด้านที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยองค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  
ปัจจัยด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้วยตนเอง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ปัจจัยด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู ่การเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อาเซียน 2 องค์ประกอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยองค์กร จากการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนใหญ่

มีความคิดตรงกันที่ว่านโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการควรจะกำหนดจาก สภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บุคลากรสายวิชาการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เนื่องจากการกำหนดนโยบายองค์กร จะเป็นแนวทางสำคัญใน
การกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยการดำเนินการต่าง ๆ ต้องเป็นการดำเนินการ
โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม โดยเริ่มต้นจากการปฐมนิเทศ 
เพื่อช้ีแจงบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร 

การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้วยตนเอง การวิจัยพบว่าบุคลากรสายวิชาการมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับ
ศาสตร์ที่ตนเองปฏิบัติงานสอนอยู่ รวมถึงการเข้าร่วมอบรมวิชาชีพเฉพาะทางให้เป็นไปตามที่สภา
วิชาชีพในศาสตร์นั้นกำหนด รวมถึงควรให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้ตรงกับความต้องการของตนเอง และตรงกับศาสตร์วิชาในลักษณะแบบการมีส่วน
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ร่วม โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งเสริม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตนเอง 

กฤษยา  มะแอ และ กฤษณา  ฝังใจ (2561) ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยสู่
ความสำเร็จของวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในประเทศไทย เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาต้นแบบธรุกิจ
สตาร์ทอัพที่เหมาะสมกับธุรกิจในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ ลด
ความผิดพลาด รวมถึงความล้มเหลว โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทปัญหาของ
วิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในประเทศไทย และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิสาหกิจ
เริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ในประเทศไทย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วย
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จำนวน 8 เรื ่อง ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของสตาร์อัพในประเทศไทย ข้ึนอยู่กับลักษณะการดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมาย
ที่แตกต่างกันโดยสามารถสรุปได้ คือ ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน
จังหวะเวลาเป็นสำคัญ ธุรกิจประเภท User-Generated Content จะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน
ทีมเป็นสำคัญ ธุรกิจสตาร์ทประเภทบริการจะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ ๆ 
ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเรียกความสนใจให้คนมาใช้บริการได้ โดยหัวใจสำคัญของการดำเนิน
ธุรกิจในทุกประเภทคือ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ (Business Model) 

วิไล  พึ่งผล และ นรินทร์  สังข์รักษา (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ถอดรหัสการประกอบการธุรกิจ 
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ประเทศไทย 4.0 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอุดมการณ์การสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในธุรกิจสตาร์ทอัพรองรับประเทศไทย 4.0 2) ศึกษา
ถึงภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมจากผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพ และอำนาจความรู้ของวาทกรรม
ผู้ประกอบการรุ่นใหมใ่นยุคประเทศไทย 4.0 และ 3) ศึกษาแนวทางการสร้างผู้ประกอบการสตารท์อพั
ให้มีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบธุรกิจของไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นการวิจัยแบบยุคหลังนวสมัย
ใช้วิธีวิทยาเชิงคุณภาพด้วยการถอดรหัสเป็นแนวทางในการอธิบายและวิเคราะห์ให้ได้ประโยชน์มาก
ที่สุดโดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลหลกัจำนวน 11 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ปรากฏการณ์วิทยา และถอดรหัสทางวาท
กรรมจากผู้ให้ข้อมูลหลักธุรกิจสตาร์ทอัพแสดงออกแบบบรรยาย จากผลการวิจัยที่พบว่า อุดมการณ์
ยึดมั ่นการจัดการธุรกิจสตาร ์ทอัพและสร้างผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ให้เป็นผู ้นำด้านนวัตกรรม
ประกอบด้วย การจัดการกับธุรกิจให้แตกต่างอย่างโดดเด่นเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ มีแนวคิดผลิต
สินค้ารวดเร็ว โดยไม่พึ่งแหล่งเงินทุนมากเกินไป เปรียบวาทกรรมนี้ว่า“แจ๊คผู้ล้มนายทุนยักษ์ใหญ่ทรง
พลังได้อย่างน่าภาคภูมิใจ” โดยมีอำนาจสนับสนุนที่เกิดจากความชำนาญเชิงลึกในธุรกิจ สินค้าโดด
เด่นมีคุณภาพด้วยต้นทุนต่ำ ใช้สื่อทางสังคมทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีแนวคิดให้บริการหลัง
การขายสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ทำให้พบประสบการณ์ใหม่ทางวาทกรรมนี้ว่า “ธุรกิจจิ๋ว ความคิด
แจ๋ว บริหารแบบผู้เชี ่ยวชาญ” ในงานวิจัยนี ้พบความจำเป็นที ่ต้องพึ ่งพาโลกาภิวัตน์โดยสินค้า
ลอกเลียนแบบยาก สร้างสินค้าแตกต่างอย่างสิ้นเชิง สร้างพันธมิตรกับนายทุนใหญ่/บริษัทข้ามชาติ 
เป็นประสบการณ์ใหม่ดังวาทกรรมที่ว่า “ปลาเล็กกินปลาใหญ่” มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่ “ปลาเล็ก
ว่องไวกล้าหาญอุกอาจแทะเล็มกัดกินปลาใหญ่จนสิ้นซาก” สุดท้ายผลการวิจัยพบอีกว่ารัฐบาลจะต้อง
เร่งผลักดันและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง คือ 1) ยึดนโยบายรัฐ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 2) ภาครัฐบาลให้ทุน
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สนับสนุน 3) ภาครัฐบาลเร่งเพิ่มพูนความรู้และทักษะสูก่ารลงมอืปฏิบัติ 4) มีทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
ที่ยึดมั่นตามอุดมการณ์อย่างมุ่งมั่นโดยมีวาทกรรมที่ว่า “ในความเก่งของผู้ประกอบการจะต้องเป็นคน
ดีที่มีความรู้คู่คุณธรรม” เพื่อประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืน ส่วนภาคปฏิบัติพบว่า อำนาจ
ความรู้สามารถถอดรหัสทางวาทกรรมที่ว่า 1) ผูกขาดผลิตสินค้าเพียงผู้เดียวด้วยการจดสิทธิบัตร 2) 
ผลิตสินค้าตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื ่องและดูแลสิ ่งแวดล้อมชุมชน 3) สร้าง
ประสบการณ์ให้ลูกค้าซื้อสินค้าคุณภาพจากจุดบกพร่องที่ลูกค้ารู้สึกได้ (Pain Point) สำหรับแนวทาง
การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นผู้เช่ียวชาญจำเป็นต้องอาศัยภาครัฐบาล คือ 1) แผนอบรมและ
พัฒนาผู้ประกอบการระยะเวลา 1 ปีและ 5 ปี 2) จัดที่ปรึกษาให้คำแนะนำการสร้างทายาทต่อเนื่องใน
งานและธุรกิจและลงมือปฏิบัติเก่งรอบด้านในยุคประเทศไทย 4.0 กล่าวในภาษาสากลว่า“Being A 
Talented Man” (BATMAN) 

ชัยวัฒน์  สมศรี และคณะ (2562) ได้ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วน
ร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง การ
วิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมองคก์ร 
การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาด และความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
ปจัจัยที่มี่อิทธิพลตอ่ ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอยา่งเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีของจังหวัดลำปาง จำนวน 165 ราย สุ ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ความได้เปรียบทางการแข่งขันการมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม การมีส่วนร่วม และกล
ยุทธ์ธุรกิจ ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย กลยุทธ์ธุรกิจ 
นวัตกรรม การมีส่วนร่วม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ นวัตกรรม รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม 
สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ธุรกิจ 

ชญาพัฒน์  เลิศอำนาจกิจเสรี (2563) ได้ศึกษาศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่งยืนของวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์ในภาคเหนือตอนบน 12 แห่งเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการทำสัมภาษณ์เชิงลึกว่ามีแนวทางในการจัดการอย่างไรเพื่อให้การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์สามารถอยู่ได้โดยอาศัยการจัดการความรู้ที่มีเป็นพื้นฐาน ผนวก
กับการศึกษาบทบาทภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
รูปแบบโฮมสเตย์ ที่นำมาสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน มุ่ง
ศึกษาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเงินทุนและแรงงาน ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่าย ส่วนการศึกษาการจัดการ
ความรู้ของวิสาหกิจชุมชน ศึกษาองค์ประกอบหกด้านคือ ด้านการรวบรวมความรู้ การสร้างความรู้ 
จัดเก็บความรู้ วิเคราะห์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้  และการนำความรู้ไปใช้ ส่วนการศึกษาบทบาท
ภาครัฐที ่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ศึกษาในด้านนโยบายและแผนการ
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งบประมาณ การอบรมและด้านอื ่น ๆ พร้อมกับการศึกษาความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ ในด้านเศรษฐกิจ (รายได้) ด้านนิเวศวิทยาหรือสภาพแวดล้อม
และด้านการอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมหรือวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่าการจัดการวิสาหกิจชุมชนของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบโฮมสเตย์ใน 4 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทุกโฮมสเตย์
ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เพราะป่าคือแหล่งน้ำ ที่เป็น
ปัจจัยสี่ที่สำคัญสำหรบัการอุปโภคบริโภค รูปแบบในการอนุรักษ์ป่าและน้ำคือ การไม่บุกรุกป่าเพื่อการ
ทำลาย การปลูกป่าเพิ่มเติมตามวาระ การใช้กุศโลบายในการบวชป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การขุด
ดินเพื่อสร้างแอ่งน้ำ ในกรณีที่มีบุคคลฝ่าฝืนและกระทำผิดในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จะถูก
คณะกรรมการหมู่บ้านใช้กฎระเบียบของชุมชนและกฎหมายเข้ามาดำเนินการ 2) การจัดหาเงินทุน
และแรงงาน ชาวบ้านที่เข้าร่วมโฮมสเตย์ต้องใช้เงินทุนและแรงงานของตนเองในการดำเนินการ ต่อมา
จึงมีการจัดต้ังกองทนุของโฮมสเตย์ข้ึน 3) การจัดการการตลาด ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีกรมการ
ท่องเที่ยวช่วยประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของกระทรวง 4) การสร้างเครือข่ายโฮมสเตย์มีการรวมกลุ่ม
กันในเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม การจัดการความรู้ของโฮมสเตย์ 
พบว่า ด้านการรวบรวมความรู้ การรวบรวม ทำโดยการทำวิจัยโดยคนในชุมชน การจัดอบรม รวมถึง
การศึกษาดูงานจากต้นแบบโฮมเสตย์ทีป่ระสบความสำเรจ็และเปดิรับความรู้จากผูรู้้ภายนอก ด้านการ
สร้างความรู้จะใกล้เคียงกับการรวบรวมความรู้คือ การวิจัยของโฮมสเตย์ การศึกษาดูงานจากโฮมสเตย์
ที่ประสบความสำเร็จ การอบรมสัมมนา ด้านการจัดเก็บความรู้เป็นประเด็นที่มีการจัดทำเป็นส่วนน้อย
รวมถึงด้านการวิเคราะห์ความรู้ ที่เป็นกระบวนการหนึ่งของการทำวิจัยในโฮมสเตย์ที่มีการวิจัยเป็น
ฐาน เช่น โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง บ้านหนองอาบช้างโฮมสเตย์ บ้านสามขาโฮมสเตย์ เป็นต้น ด้านการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทำประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน การทำประชาคมหมู่บ้าน การศึกษาโฮมสเตย์อื่น การ
อบรมสัมมนาและการตรวจเยี่ยมจากข้าราชการในการติดตามงานการพัฒนาในแต่ละโฮมสเตย์ และ
นำความรู้นั้นมาแบ่งปันกับชุมชนในโฮมสเตย์ แล้วกำหนดแนวทางในการนำไปปฏิบัติ  การประเมิน
ความสำเร็จของโฮมสเตย์เหมือนกับการจัดการหน่วยธุรกิจหนึ่ง ด้านรายได้โฮมสเตย์ 6 ใน 12 แห่ง 
ประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ด้านนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อมทุก
โฮมสเตย์สามารถรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างดี ตระหนักถึงผลกระทบถ้าไม่ช่วยกัน
บำรุงรักษา ส่วนการอนุรักษ์ในวิถีดั ้งเดิมหรือวัฒนธรรม โฮมสเตย์ที่เป็นชาติพันธุ ์ทุกแห่ง รักษ า
กิจกรรมที่เป็นประเพณีของชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำสม่ำเสมอทุกปี  ภาครัฐที่มีบทบาท
หน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบ  โฮมสเตย์คือ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ และมี
บทบาทในการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์กิจกรรรมต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว ส่วนกรมการ
ท่องเที่ยวทำหน้าที่ในเชิงวิชาการคือการออกกฎระเบียบ มาตรฐาน วิธีการตรวจประเมิน การให้
ความรู้ การอบรม การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแนะนำ จนกระทั่งกระบวนการประเมิน ออกใบอนุญาต 
รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ถนน การไฟฟ้า และการประปา เป็น
ต้น จากการศึกษาการกำหนดนโยบายและแผนเป็นภาพรวมของการท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เจาะจงมุ่งเน้น
เฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ อีกทั้งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยว ได้มุ่งเน้นการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงทำให้ขาดความเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์ ในระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด้านการอบรมและการตรวจประเมิน ถือว่า
เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมการท่องเที่ยว ทุกโฮมสเตย์จะต้องผ่านการอบรมและการตรวจประเมิน
ก่อน ถึงจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานโฮมสเตย์ ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมด จึงนำเสนอตัวแบบการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนในภาคเหนือตอนบนสอง
ตัวแบบได้แก่ ตัวแบบที่เป็นองค์รวมคือตัวแบบที่รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการทั้งหมดและ
ตัวแบบที่จำเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือตัวแบบที่ขาดไม่ได้ในการจัดการวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

Chumkate, J. (2015) ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสภาพจริงและพัฒนาแนวทางการ
จัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพรของผู้ประกอบการในภูมิภาค
ตะวันตก โดยศึกษาสภาพจริงที่เกิดข้ึน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการของธุรกิจสินค้า 
OTOP ประเภทสมุนไพรในภูมิภาคตะวันตก และศึกษาศักยภาพการทำงานโดยรวม ได้แก่ ปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพร 
ตลอดจนจัดทำแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP ประเภทสมุนไพรของผู้ประกอบการใน
ภูมิภาคตะวันตก สำหรับกลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัย คือ ผู ้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภท
สมุนไพร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Methodology) ผลการวิจัยนั้นพบว่า 
ปัจจัยภายนอกด้านสภาพการแข่งขัน มีความสัมพันธ์กับด้านอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตปัจจัยการ
ผลิตมากที่สุด และปัจจัยภายนอกด้านอำนาจการต่อรองของผูผ้ลิตปจัจยัการผลติ และด้านอำนาจการ
ต่อรองของลูกค้า พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ในอันดับที ่ 2 ในขณะที ่ด ้านสภาพการแข่งขัน มี
ความสัมพันธ์กับด้านอำนาจการต่อรองของลูกค้า อยู่ในลำดับที่ 3 ชี้ให้เห็นว่าสภาพการแข่งขันที่
รุนแรงของตลาดส่งผลให้ลกูค้าและผู้ผลิตปัจจัยการผลติมีอำนาจการต่อรองที่สงูวิสาหกจิชุมชนจึงควร
ที่จะร่วมมือกันในการตั้งราคาขาย ไม่ขายตัดราคากัน เพื่อลดอำนาจการต่อรองของลูกค้า และร่วมมือ
กันในการต่อรองราคากับผู้ผลิตปัจจัยการผลิตให้สามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อลดอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตปัจจัยการผลิต 
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2.3 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
  

ปัจจัยเชิงสาเหตุหรือตัวแปรแฝง 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 

 
 อิทธิพล 

หรือสาเหตุ 

ภาพท่ี 2.7  กรอบความคิด วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุน
มนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลัง
วิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

  

 
 

H1 
H2 

ปัจจัยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ต้นทุนที่ต่ำ 

ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทนุ
มนุษย ์

 

ปัจจัยด้านความจำเปน็ใน
การพัฒนาทุนมนุษย ์

 

ปัจจัยด้านการเรยีนรู ้
ส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยด้านภายในองค์กร 

ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร 

ปัจจัย 
ทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ 

ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ 
 

ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน  
 

ปัจจัยด้านดา้นทุนทรัพยากรมนุษย์ 
 

ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม 

ปัจจัย 
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ 

การสร้างความแตกต่างด้านการตลาด  

การสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม  
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บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท ี ่ม ีอ ิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  2) เพื่อสร้าง
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 3) เพื่อตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยเ์พื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม และ 4) เพื ่อนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 งานวิจัยสามารถสรุปเป็นสมมติฐานในการวิจัยกำหนดตัวแปร ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มีทั้งหมด 1 ตัวคือ ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (observed variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ 
2) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน 3) ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และ4) ปัจจัยด้านทุน
ทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน (extraneous variable) มีทั้งหมด 1 ตัวคือ ปัจจัยการ
พัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
ความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 
4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) มีทั้งหมด 1 ตัวคือ ตัวแปรปัจจัยความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้านต้นทุนที่
ต่ำ 2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 3) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้าน
การตลาด 4) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ 

ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบว่า โมเดลเส้นทางที่

สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 
H0 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจรงิ 
H1 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจรงิ  

โดยการประเมินความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติที่
ใช้ในการตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี ค่า ρ-Value 
ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ (Significant: Sig.) คือมีค่ามากกว่า .0518 
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สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แบ่ง 3 
ข้อดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านทุนทาง
กายภาพ 2) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน 3) ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และ4) ปัจจัย
ด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ และอิทธิพลทางอ้อมของ
ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านความจำเป็น
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 4) ปัจจัยด้าน
วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 

จากกรอบแนวคิดการวิจ ัยเรื ่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามทำให้ผู้วิจัยได้
กำหนดระเบียบวิธีการที ่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย ซึ ่งจะนำมาเป็นแนวทางในระเบียบวิธีวิจัย 
ตามลำดับหัวข้อดังนี้ 

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
 

3.1 วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยทำการวิจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวสิาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิธีวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณโดยการใช้ข้อมูลที่
เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบและข้อสรุปต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแลว้ดำเนินการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้าย
กับกลุ่มประชากร และปรับปรุงแบบสอบถามจนเป็นแบบสอบถามที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรที่มีอยู่ในกรอบแนวคิด และ
ลักษณะคำถามเป็นคำถามปลายปิด (closed-ended questions) แบบมาตรประมาณค่า (rating 
scale) ข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามจะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556 : 183) 

 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคอื 
ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม กำหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้กับการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้ง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ
เพื่อประมาณค่าพารามิเตอรด์้วยวิธี Maximum Likelihood ตามข้อเสนอของ Hair, Black, Babin & 
Anderson (2010) ได้แนะนำว่าขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยควรมีขนาดตัวอย่าง 10-20 คนต่อ
ตัวแปรในการวิจัยหนึ่งตัวแปร ซึ่งโมเดลเชิงสาเหตุที่พัฒนาข้ึนในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 12 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างข้ันสูงที่เหมาะสม คือ 240 คน 

ขั ้นตอนที ่ 2 การสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมี
ผู้เช่ียวชาญในพิจารณาการสร้างแนวทางการพัฒนานั้น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกแบบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยจะมีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 2 กลุ่ม เป็นจำนวน 5 
คน ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 คน   
กลุ่มที่ 2 ภาคีที่เกี่ยวข้องกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 
คน 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบแนวทางกับการนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม  โดยมีผู้เชี่ยวชาญมีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม 
เป็นจำนวน 9 คน ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 คน   
กลุ่มที่ 2 ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 คน  
กลุ่มที่ 3 นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 
คน 

 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ ่งเครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการวิจัย ดังนี ้

1) วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ผู ้ว ิจ ัยได้สร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยนี ้ เป ็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถใีหม่
ของจังหวัดสมุทรสงครามผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน 
ดังนี้  

ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และ ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน รวม 4 ข้อซึ่งเป็นคำถามปลายปิดแบบ
เลือกตอบ (Check List)  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย1) ปัจจัยด้านทุน
ทางกายภาพ 2) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน 3) ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และ      
4) ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ มีข้อคำถาม 4 องค์ประกอบ ๆ รวม 20 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
ความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 
4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ มีข้อคำถาม 4 องค์ประกอบ ๆ  รวม 20 ข้อเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลำดับ 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของการปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) ปัจจัย
ด้านต้นทุนที่ต่ำ 2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 3) ปัจจัยด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านการตลาด 4) ปัจจัยด้านการสรา้งความแตกต่างด้านคุณภาพ มีข้อคำถาม 4 องค์ประกอบ 
ๆ รวม 20 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลำดับ 

ตอนที ่  5 ข ้อเสนอแนะของการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื ่อเพ ิ ่มข ีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ข้อ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
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ข้อคำถามแบบมาตราส่วน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของตอนที่ 2 – 4 แบ่งการวัดเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน  ความหมาย 
       5  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัมากที่สุด 
       4  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัมาก 
       3  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัปานกลาง 
       2  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัน้อย 
       1  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
เกณฑ์ในการแปลความหมาย 
ผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของตอนที่ 2 - 

4 ทั้งในภาพรวมและรายองค์ประกอบ (ด้าน) ดังนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2550) 
ระดับคะแนน   ความหมาย 
4.21 - 5.00  อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
3.41 - 4.20  อยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60  อยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2) สร้างแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้วิจัยไดส้ร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดต่าง ๆ 2 แบบ ดังนี้ 
2.1) ผู้วิจัยได้นำสมการโครงสร้างจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม มาพิจารณาและปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์
ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi Structural Interview)  

2.1.1) แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi Structural Interview) แบ่งออก 2 
ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ตำแหน่งปัจจุบัน 
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทางทำงานในองค์กรที ่ท่านสังกัด มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงครามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดที่ผ ู ้วิจ ัยได้สร้างแนวคำถามจากนิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปร โดยใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้ตอบสามารถตอบข้อคำถามหรือให้ความเห็นอื่นที่
แตกต่างไปจากข้อคำถามที่กำหนดไว้ได้ เพื่อหาแนวทางการใช้แนวทางการพัฒนา 
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2.1.2) นำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ ่งโครงสร้างที ่สร้างขึ ้น นำไปเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้สำนวนภาษา และแนวทางการ
พัฒนาการจัดพิมพ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

2.1.3) นำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ที่แก้ไขและปรับปรุงตามประธานและ
กรรมการที่โครงการนำไปเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาต่อไป 

2.2) ตรวจสอบร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยเ์พื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงครามจากนำสมการโครงสรา้งจากการวิเคราะห์เส้นทางความสมัพันธ์เชิงสาเหตุที่มอีิทธิพลตอ่
ทักษะทางการบริหารของผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบประเมินร่างแนวทางการพัฒนา และเอกสาร
ประกอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วย
ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

2.2.1) แบบประเมินร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนา แล้วมาสร้างแบบการ
สร้างแนวทางการพัฒนาโดยผู้วิจัยนำร่างแนวทางการพัฒนามาจัดทำเป็นแบบสอบถามตรวจแนว
ทางการพัฒนา แบ่งออก 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ตำแหน่งปัจจุบัน 
วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทางทำงานในองค์กรที ่ท่านสังกัด มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนาทุน
มนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหมข่อง
จังหวัดสมุทรสงครามโดยสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ด้านความเหมาะสม โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
โดยกำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ เพื ่อตรวจสอบร่างแนวทางกับร่าง
หลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุ น
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.2.2) นำแบบสอบถามตรวจร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนาที่สร้างขึ้นไป
เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้สำนวน
ภาษา และแนวทางการพัฒนาการจัดพิมพ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

2.2.3) แบบสอบถามตรวจร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนาที่แก้ไขและ
ปรับปรุงตามประธานและกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย นำไปเสนอผู้เชี ่ยวชาญการตรวจแนว
ทางการพัฒนาในเรื่องแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

2.2.4) กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
วิธีการคิดคะแนนและการแปลความหมายความเหมาะสมของร่างแนวทางกับร่าง

หลักสูตรการพัฒนา โดยนำคำตอบมาให้คะแนนและหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้
ระดับคะแนน   ความหมาย 
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5 ร่างแนวทางกบัร่างหลักสูตรการพฒันานั้นมรีะดับความเหมาะสม 
มากที่สุด 

4 ร่างแนวทางกบัร่างหลักสูตรการพฒันานั้นมรีะดับความเหมาะสม 
มาก 

3 ร่างแนวทางกบัร่างหลักสูตรการพฒันานั้นมรีะดับความเหมาะสม 
ปานกลาง 

2 ร่างแนวทางกบัร่างหลักสูตรการพฒันานั้นมรีะดับความเหมาะสม 
น้อย 

1 ร่างแนวทางกบัร่างหลักสูตรการพฒันานั้นมรีะดับความเหมาะสม 
น้อยที่สุด 

การแปลความหมายของความเหมาะสมของร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนา
ผู้วิจัยกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

ช่วงคะแนน    ความหมาย 
4.21 - 5.00  ร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนานั้นมีระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด 
3.41 - 4.20 ร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนานั้นมีระดับความเหมาะสม 

มาก 
2.61 - 3.40  ร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนานั้นมีระดับความเหมาะสม 

ปานกลาง 
1.81 - 2.60 ร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนานั้นมีระดับความเหมาะสม 

น้อย 
1.00 - 1.80 ร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนานั้นมีระดับความเหมาะสม 

น้อยที่สุด 
2.2.5) กำหนดเกณฑ์ของความเหมาะสมของร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนา 

โดยความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญตั้งแต่คะแนน 3.50 ข้ึนไป ถือว่าประเด็นนั้นมีความเหมาะสมของร่าง
แนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนาไม่ต้องทำการปรับปรุง 

2.2.6) ปรับปรุงร่างแนวทางกับร่างหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุ นวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะก่อนนำไปใช้แนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาต่อไป 

3) การตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหมข่องจังหวัดสมทุรสงคราม  

เมื ่อเสร็จสิ ้นกระบวนการสร้างแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาแล้ว ผู ้วิจัยได้ทำการ
ตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในข้ันตอนการตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนา ดังนี ้
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3.1) การตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามจากการ
สร้างแนวทางการพัฒนาโดยผู้วิจัยนำร่างแนวทางการพัฒนามาจัดทำเป็นแบบสอบถามตรวจแนว
ทางการพัฒนา แบ่งออก 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของเชี่ยวชาญทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ตำแหน่งปัจจุบัน วุฒิ
ทางการศึกษา ประสบการณ์ทางทำงานในองค์การที่ท่านสังกัด มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ประกอบด้วย ตัวแปร 3 ด้าน คือ ตรวจสอบด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้าน
ความเหมาะสม โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ คือ มากที่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที ่สุด โดย
กำหนดค่าระดับคะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ เพื่อตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม  

3.2) นำแบบสอบถามตรวจแนวทางกับหลกัสตูรการพัฒนาที่สร้างขึ้นไปเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้สำนวนภาษา และแนวทาง
การพัฒนาการจัดพิมพ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

3.3) แบบสอบถามตรวจแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาที่แก้ไขและปรับปรุงตามประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย นำไปเสนอผู้เช่ียวชาญการตรวจแนวทางการพัฒนาในเรื่องแนว
ทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

3.4) กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
วิธีการคิดคะแนนและการแปลความหมายความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้และความ

เหมาะสมของแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนา โดยนำคำตอบมาให้คะแนนและหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนี ้

ระดับคะแนน    ความหมาย 
5  แนวทางก ับหล ักส ูตรการพ ัฒนานั ้นม ีระด ับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสมมากที่สุด 
 4 แนวทางก ับหล ักส ูตรการพ ัฒนานั ้นม ีระด ับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสมมาก 
3  แนวทางก ับหล ักส ูตรการพ ัฒนานั ้นม ีระด ับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม ปานกลาง 
2  แนวทางก ับหล ักส ูตรการพ ัฒนานั ้นม ีระด ับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสมน้อย 
1  แนวทางก ับหล ักส ูตรการพ ัฒนานั ้นม ีระด ับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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การแปลความหมายของความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของ
แนวทางกับหลักสูตรการพฒันาผู้วิจัยกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

ช่วงคะแนน   ความหมาย 
4.21 - 5.00  แนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนานั ้นมีระดับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม มากที่สุด 
3.41 - 4.20  แนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนานั ้นมีระดับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม มาก 
2.61 - 3.40   แนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนานั ้นมีระดับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม ปานกลาง 
1.81 - 2.60  แนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนานั ้นมีระดับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม น้อย 
1.00 - 1.80  แนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนานั ้นมีระดับความเป็น

ประโยชน์/ความเป็นไปได้/ความเหมาะสม น้อยที่สุด 
3.5) กำหนดเกณฑ์ของความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของ

แนวทางกับหลักสูตรการพัฒนา โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่คะแนน 3.50 ขึ้นไป ถือว่า
ประเด็นนั้นมีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของแนวทางกับหลักสูตรการ
พัฒนาไม่ต้องทำการปรับปรุง 

3.6) ปรับปรุงแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่ของจงัหวัดสมุทรสงครามตามที่ผูเ้ช่ียวชาญ
เสนอแนะก่อนนำไปใช้แนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาต่อไป 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การศึกษาครั ้งนี้ ผู ้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยมาจากการศึกษาเอกสาร และ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวความคิดที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแนว
ทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  

1.1) ผู ้วิจัยนำแบบสอบถามเสนอผู ้เชี ่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที ่ยงตรงตาม
โครงสร้าง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของ
ข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมอืวิจัย (Mckeen & Smith, 2003 : 51) โดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Object Congruence--IOC) ของความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีการให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์ดังนี้ 

+1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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นำผลการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างข้อคำถามกบัวัตถุประสงค์ โดยมสีูตรคำนวณ ดังนี้ 

 
   IOC = R 
    N 

เมื่อ   R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
     N   แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญ  

 
เมื่อนำผลที่เป็นคะแนนไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของความสอดคล้อง (Index of Item 

Object Congruence--IOC) ถ้าได้ IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าคำถามนั้นมีความสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การวิจัย และถ้าได้ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่าคำถามข้อนั้นไม่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555 : 141-142) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้เช่ียวชาญโดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน 
ประกอบไปด้วย 

(1) อาจารย์หรือนักวิชาการที ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาจัดการ จำนวน 1 คน  

(2) ผู้บริหารหรืออาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 คน  

(3) ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านการสร้างแนวทางการพัฒนา จำนวน 1 คน  
1.2) นำแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยข้อคำถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ

สอดคล้องในข้อ 1.1) ไปนำเสนอแบบสอบถามเสนอกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

1.3) หาค่าความเช่ือมั่นของเครือ่งมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลอง (Try-Out) 
กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มบุคคลที่ใช้ในการทดลองแบบสอบถาม
ครั้งนี้ เป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
จำนวน 30 คน นำมาวิเคราะหห์าความตรงของเนื้อหา (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการคำนวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α -Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach, 2001 : 
164) ต้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-
Total Correlation) มากกว่า 0.70 และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับมากกว่า 0.80  

1.4) นำแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ต่อไป 

2) แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างสำหรับสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงครามมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  



146 

2.1) นำร่างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงครามเสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ โดยตรวจสอบข้อคำถามเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างและภาษาที่ใช้เพื่อให้ข้อคำถามครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.2) จัดทำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างภายหลังที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเครื่องมือ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2.3) นำแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 

3) แบบสอบถามการตรวจสอบแนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามมี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  

3.1) ผ ู ้ว ิจ ัยนำแบบสอบถามการตรวจสอบแนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนาเสนอ
ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงตาม
เนื ้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
เครื ่องมือวิจัย (Mckeen & Smith, 2003 : 51) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Object Congruence--IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีการให้คะแนนแบบสอบถามตาม
เกณฑ์ดังนี้ 

+1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
  0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

นำผลการพิจารณาของผู ้เชี ่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้ 

 
   IOC = R 
    N 

เมื่อ   R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
      N แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญ  

 
เมื่อนำผลที่เป็นคะแนนไปคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิของความสอดคล้อง (Index of Item 

Object Congruence--IOC) ถ้าได้ IOC มากกว่า 0.50 ข้ึนไป แสดงว่าคำถามนั้นมีความสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การวิจัย และถ้าได้ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 หรือมีค่าเป็นลบ แสดงว่าคำถามข้อนั้นไม่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2555 : 141-142) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
ผู้เช่ียวชาญโดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน 
ประกอบไปด้วย 

(1) อาจารย์หรือนักวิชาการที ่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับสาขาจัดการ หรือสาขาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 คน  
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(2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบงานบริหารทรพัยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 
จำนวน 1 คน  

(3) ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ด้านการสร้างแนวทางการพัฒนา จำนวน 1 คน  
3.2) นำแบบสอบถามการตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาที่ประกอบไปด้วยข้อ

คำถามที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องในข้อ 3.1) ไปนำเสนอแบบสอบถามการ
ตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาเสนอกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

3.3) นำแบบสอบถามการตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงครามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญต่อไป 

 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครัง้นี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบปฐมภูมิ ได้แก ่ 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแนว

ทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามผู้วิจัยนำหนังสือที่ออกโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง
เนื้อหาในหนังสือได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในงานวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้เห็นถึง
ความสำคัญของงานวิจัยครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจที่จะปกปิดคำตอบเป็นความลับ และนำมาใช้
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่าน้ัน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะประสานงานผ่านกลุ่มตัวอย่าง 240 คน เพื่อผู้วิจัยจะ
ได้ทำการแจกแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) Google Form และการเก็บรวบรวมด้วยตนเอง 

2. แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างสำหรับสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ผู้วิจัยนำหนังสือที่ออกโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้
ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม และขอความ
ช่วยเหลือในการประสานกับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับสร้างแนวทางการพัฒนา จำนวน 5 คน โดยผู้วิจัยจะ
ทำการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง 

3. แบบสอบถามการตรวจสอบแนวทางกับหลักส ูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงครามผูวิ้จัยนำหนังสือทีอ่อกโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแนวทางกับหลกัสตูรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม และขอความ
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ช่วยเหลือในการประสานกับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับตรวจแนวทางการพัฒนา จำนวน 9 คน โดยผู้วิจัยจะ
ทำการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง โดยมีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้
การทดสอบทางสถิติ ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา (Quantitative Statistic Descriptive 
Analysis) โดยใช้สถิติ ดังนี้ 

1.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และแจกแจง
ของต ัวแปรโดยใช ้ค ่ าสถ ิต ิพ ื ้นฐาน ได ้แก ่  การแจกแจงความถี ่  (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ของแต่ละรายการ 

1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับระดับความคิดเห็นของการวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม และการ
ตรวจสอบแนวทางกับหลักสูตรการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้การคำนวณหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลคะแนนเฉลี่ยมีเกณฑ์ (วิชิต อู่อ้น, 
2550) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้  

จากสูตรคำนวณระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สูตรคำนวณชว่ง
ความกว้างของช้ัน ดังนี้     

   ความกว้างของช้ัน  = พิสัย (คะแนนสงูสุด-คะแนนต่ำสุด) 
        จำนวนช้ัน 

     = 5-1 
                 5 
             = 0.80 

 
ผู้วิจัยกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังนี้  

  ค่าเฉลีย่   ความหมาย 
 4.21-5.00  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัมากที่สุด 
 3.41-4.20  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัมาก 
 2.61-3.40  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัปานกลาง 
 1.81-2.60  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัน้อย 
 1.00-1.80  ระดับความสำคัญอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงอนุมาน (Quantitative Statistic Inferential 
analysis) เป็นการนำวิธีทางสถิติมาใช้สำหรับทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Statistics) เพื่อหา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทุกตัวแปร และหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model-SEM) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) เป็นขั ้นตอนการประมาณค่าพารามิเตอร์ การ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล และการตีความการวิเคราะห์โดยผู้วิจัยแบ่งข้ันตอนการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเป็นวิธีที ่ผสมกันระหว่าง 2 วิธี ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ 2) การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) (กริช 
แรงสูงเนิน, 2554) (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2557 : 33-42)  

ตัวแบบสมการโครงสร้างหรือการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปร (Structural Equation Modeling: SEM) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่เขียนขึ้นใน เชิงทฤษฎีที่
กำหนดขึ้น ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามจำนวนหนึ่ง โดยตัวแปรนั้นไม่เป็นอิสระจากกัน
ต่างมีความสัมพันธ์ร่วมกันไม่มากก็น้อย และทฤษฎีกำหนดไว้เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์เชิงสาเหตุเพื่อ
อธิบายถึงผลลัพธ์ทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ซึ่งมีการวิเคราะห์ที่มีการควบคุมค่าความแปรปรวน
ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทั้งในแนวทางการ
พัฒนาเชิงทฤษฎี 

ตัวแบบสมการโครงสร้างในรูปทั่วไปคือ Y = a + bX +e เมื่อพิจารณาถึง ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุในงานวิจัยจะพบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันและมีความซับซ้อน ทำให้การสร้างตัวแบบ
เชิงสาเหตุนำสู่การสร้างตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling : SEM) แนว
ทางการพัฒนาสมการคือ ในเมื่อ   ++= B และในเมื่อ 

1) ตัวแปรแฝงภายใน (Exogenous;  = eta) เป็นตัวแปรตามในสมการเดียว 
2) ตัวแปรแฝงภายนอก (Endogenous;   = ksi) เป็นตัวแปรอิสระในทุกสมการ 
3) B : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร บนตัวแปร อื่น ๆ 
4)  : อิทธิพลทางตรงของตัวแปร บนตัวแปร   
5)  = zeta: ความคาดเคลื่อนของโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในตัวแบบโครงสร้างตามสมมุติฐานในการวิจัย 

เพื่อทดสอบแนวทางการพัฒนาที่ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับแนวทางการพัฒนาทางทฤษฎีซึ่ง
ผู้วิจัยได้กำหนดการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยทั้งหมด ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (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 ที่ได้จากการผลการวิเคราะห์ให้
เป็นตัวแบบโครงสร้างของการวิจัย ซึ่งจะแสดงค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร โดยการประเมินความ
สอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) ค่าสถิติที ่ใช้ในการ ตรวจสอบความ
พอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎีค่า ρ-Value ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(Significant: Sig.) คือมีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วว่าตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทาง
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ทฤษฎีมีความสอดคล้องกันพอดี ซึ ่งจะต้องตรวจสอบค่าสถิติได้แก่ 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 ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามตารางที่ 3.1 

 
ตาราง 3.1 สรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สัญญา 
ค่าสถิติ วัตถุประสงค ์ เกณฑ ์ การพิจารณา 

ลักษณ ์
CMIN-p Chi-square 

Probability 
Level 

เพื่อตรวจสอบค่าความน่าจะ
เป็นของไคสแควร์ซึ่งจะต้อง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ρ>.05 ค่า ρ ต้องมากกว่า 0.05 
ค่า ρ ยิ่งมากยิ่งด ี

CMIN/df Relative 
Chi-square 

ตรวจสอบว่าตัวแบบมีความ
สอดคล้องกบัข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

< 3 ค่า CMIN/df ต้องน้อย
กว่า 3 ค่า CMIN/df เข้า
ใกล้ 0 ยิ่งดี 

GFI Goodness 
of Fit index 

เพื่อวัดระดบัความกลมกลืน
เปรียบเทียบโดยมีค่าระหว่าง 
0-1.00 

> 0.90 ค่า GFI ตอ้งมากกว่า 
0.90 ค่า GFI เข้าใกล้ 1 
ยิ่งด ี 

RMSEA Root Mean 
Square 
Error of 
Approximation 

เพื่อบอกค่าความคาดเคลื่อน
ของตัวแบบในรปูของราก
ของค่าเฉลี่ยกำลังสองของ
ความคาดเคลื่อนโดย 
ประมาณค่าระหว่าง 
0-1.00 

< 0.08 ค่า RMSEA ต้องน้อยกว่า 
0.08 
ค่า RMSEA เข้าใกล้ 0 ยิ่ง
ดี 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555) 
ในกรณีเมื่อทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวแบบเชิง

ทฤษฎีกับตัวแบบเชิงประจักษ์ตามค่าสถิติในตารางที่ 3.1 ผู้วิจัยอาจพิจารณาปรับค่าพารามิเตอร์ในตัว
แบบสมมุติฐานใหม่และทดสอบผลของการปรับตัวแบบดังกล่าวเพื่อให้ค่าสถิติที่ดีขึ้น เพื่อสามารถ
ยอมรับตัวแบบได้เพื่อใช้สำหรับในการปรับตัวแปร ยกเว้นกรณีที่นักวิจัยได้มีการทดสอบ และคัดกรอง
ตัวแปรเป็นอย่างดีการปรับตัวแบบอาจจะไม่เหมาะสม ซึ่งวิธีการปรับโครงสร้างตัวแบบผู้วิจัยสามารถ
ทำให้ค่าสถิติดีข้ึนดังนี้ 1) การลดจำนวนตัวแปรในตัวแบบโดยการแนะนำจากโปรแกรม AMOS ซึ่งดู
ค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรตาม (Modification Indices : MI) 2) การ รวมตัวแปรและสร้างปจัจยั
แฝงใหม่และ 3) การเชื่อมลูกศรสองหัวระหว่างค่าความคาดเคลื่อนของตัวแปรตาม (Modification 
Indices : MI) ที่โปรแกรมแนะนำเพื่อให้ตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาค่าดัชนี
ดัดแปรตัวแบบ (Modification Indices-MI) (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
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ส่วนระดับของการวัดตัวแปร สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับกลุ่ม (nominal) 
2) ระดับอันดับ (ordinal) 3) ระดับช่วง (interval) 4) ระดับอัตราส่วน (ratio) นั้น จากการกำหนดตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์บางตัวแปรอยู่ในระดับช่วง แต่ต้องการวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วนเพื่อทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุนั้นสามารถทำได้ (วรรณา แผนมุนิน, 2543 : 
51) กล่าวว่า การวัดตัวแปรในระดับอัตราส่วนเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพราะตัวแปรในทางสังคมศาสตร์โดยเฉพาะตัวแปรเกี่ยวกับทัศนคติ หรือความคิดเห็นมัก
เป็นการวัดในระดับอันดับ เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการวัดด้วยมาตรวัด Likert แต่โดยที่การวิเคราะห์
ข้อมูลอาจจำเป็นต้องใช้สถิติระดับสูง ซึ่งข้อมูลทีใ่ช้จำเป็นต้องอยู่ในระดับอย่างน้อยที่สดุคือ ระดับช่วง
มาตรา ซึ่งมีคะแนนนำมาบวกลบกันได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์จึงมีการอนุโลมให้
คะแนนที่ได้จากการวัดระดับอันดับมาตรา เป็นระดับช่วงมาตราได้ โดยยึดหลักที่ว่าเป็นคะแนนที่มีค่า
ต่อเนื่องจากต่ำไปถึงสูง เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามคะแนนเหล่านี้ก็จัง
ไม่สามารถยกข้ึนเป็นตัวแปรระดับอัตราส่วนได้ เนื่องจากไม่อาจมีค่าเป็น 0 ตามธรรมชาติได้ เช่น ไม่มี
บุคคลใดมีคะแนนทัศนคติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น 0 เพราะแม้จะบอกว่าไม่มีทัศนคติหรือความคิดเห็น
อะไรเลยในเรื่องนั้น ๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็ต้องมีอยู่บ้าง แม้ว่าจะน้อยเพียงใดก็ตาม 
  



152 

บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีรูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D: 
Research and Development) โดยใช ้ว ิธ ีการว ิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธเ์ชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสร ิมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  2) เพื ่อการสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม และ 3) เพื่อตรวจสอบการพัฒนาทนุมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู ้วิจัยได้แบ่งขั ้นตอน
กระบวนการศึกษาและการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ จำนวนและร้อยละ 

1.2 ผลความคิดเห็นของปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า 
ปัจจัยด้านการมุ ่งเน้นคู ่แข่งขัน และ ปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร มีข้อคำถาม 3 
องค์ประกอบ ๆ รวม 12 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.3 ผลความคิดเห็นของปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท. ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง ปัจจัยด้านความปลอดภัย และ
ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีข้อคำถาม 7 องค์ประกอบ ๆ รวม 34 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา 
คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.4 ผลความคิดเห็นของการปัจจัยการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ 
ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว และปัจจัยด้าน
องค์ประกอบของบริการหรือผลิตภัณฑ์ มีข้อคำถาม 4 องค์ประกอบ ๆ รวม 20 ข้อเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิง
พรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.5 ผลความคิดเห็นของการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัย
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ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อคำถาม 7 องค์ประกอบ ๆ รวม 26 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา 
คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.6 วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  วิเคราะห์
องค์ประกอบที ่สำคัญ (factor analysis) โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์องค ์ประกอบเชิงย ืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 

ตอนท่ี 2 ผลการสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.1 ผลร่างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  โดย
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ  

ตอนที ่ 3 ผลการตรวจสอบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

3.1 ผลการตรวจสอบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อตรวจสอบ ความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน 
ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แบ่งออกเป็นส่วน 
ผลการวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี้ 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ จำนวนและร้อยละ 
 

ตาราง 4.1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเพศ 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
  

ชาย 118 28.10 

หญิง 302 71.90 

รวม 420 100.00 

 
จากตาราง 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง จำนวน 302 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.9 และเพศชาย จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.2 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกอายุ 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จำนวน ร้อยละ 

อาย ุ   

ต่ำกว่า 25 ป ี 62 14.76 

25-35 ป ี 168 40.00 

36-45 ป ี 112 26.67 

มากกว่า 45 ป ี 78 18.57 

รวม 420 100.00 

จากตาราง 4.2 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ25-35 ปี จำนวน 168 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 รองลง อายุ36-45 ปี จำนวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.67  อายุมากกว่า 45 ปี 
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จำนวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.57 และอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.76 
ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.3 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกระดับการศึกษา 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จำนวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

  

ต่ำกว่ามัธยมศึกษา 9 2.14 

มัธยมศึกษา 19 4.52 

อนุปรญิญา/ปวส. 359 85.48 

ปริญญาโท หรือสูงกว่า 33 7.86 

รวม 420 100.00 
 

จากตาราง 4.3 พบว่า ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 
จำนวน 359 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.48 รองลงระดับการศึกษาปรญิญาโท หรือสงูกว่า จำนวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.86 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.52 และระดับ
การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา จำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.14 ตามลำดับ 
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ตาราง 4.4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จำแนกประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ
การวิสาหกิจชุมชน 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง จำนวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 

  

ต่ำกว่า 1 ป ี 234 55.71 

1-5 ป ี 112 26.67 

6-10 ป ี 26 6.19 

11-15ป ี 12 2.86 

15-20ป ี 11 2.62 

มากกว่า20ป ี 25 5.95 

รวม 420 100.00 
 

จากตาราง 4.4 พบว่า ข้อมูลทั ่วไปกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการทำงาน
เกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71 รองลงมาประสบการณ์
ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 1-5 ปี จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67  ประสบการณ์
ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 6-10 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19  ประสบการณ์
ในการทำงานเกี ่ยวกับการวิสาหกิจชุมชนมากกว่า  20 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 
ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 11-15 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 
และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการวิสาหกิจชุมชน 15-20 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.62 ตามลำดับ 
 

1.2 ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด 
ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ปัจจัยด้านการมุ่งเน้น

คู่แข่งขัน และ ปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร มีข้อคำถาม 3 องค์ประกอบ ๆ รวม 12 ข้อ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการ
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ตาราง 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจัยการมุง่เน้นตลาด 

ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  การมุง่เน้นลูกค้า 4.09 0.491 มาก 

2)  การมุง่เน้นคู่แข่งขัน 4.02 0.471 มาก 

3)  การประสานงานภายในวิสาหกิจชุมชน 4.11 0.430 มาก 

รวม 4.07 0.464 มาก 
 
จากตาราง 4.5 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.07, SD= 0.464) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การประสานงานภายในวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =4.11, 
SD= 0.43) อันดับที่ 2 คือ การมุ ่งเน้นลูกค้ามีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก ( x̅ =4.09, SD= 0.491) และ
อันดับที่ 3 คือ การมุ่งเน้นคู่แข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.02, SD= 0.471) ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การมุ่งเน้นลูกค้า 

การมุ่งเน้นลูกค้า 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 

1)  วิสาหกจิชุมชนกำหนดกลยทุธ์บรกิารหรือผลิตภัณฑเ์พื่อ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

4.12 0.663 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนดำเนินบริการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า 

4.05 0.414 มาก 

3)  วิสาหกจิชุมชนใหบ้ริการหรือผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงสิทธิ
ประโยชน์และคุณค่าของลูกค้า 

4.12 0.428 มาก 

4)  วิสาหกจิชุมชนติดตามความต้องการในบริการหรอืผลิตภัณฑ์
และความพึงพอใจของลูกค้า 

4.05 0.460 มาก 

รวม 4.09 0.491 มาก 
 
จากตาราง 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การมุ่งเน้นลูกค้า ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.09, SD= 0.491) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนกำหนดกลยุทธ์บริการหรือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.12, SD= 0.663) อันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนให้บริการ
หรือผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์และคุณค่าของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.12, SD= 
0.428) อันดับที่ 3 คือ วิสาหกิจชุมชนดำเนินบริการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์เชงิกล
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ยุทธ์บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.05, SD= 0.414) และอันดับที่ 
4 คือ วิสาหกิจชุมชนติดตามความต้องการในบริการหรือผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̄ =4.05, SD= 0.46) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 

การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  วิสาหกจิชุมชนวิเคราะห์สถานการณ์และกลยทุธ์ด้านบรกิาร

หรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 
4.04 0.428 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนรวบรวม วิเคราะห์ และแบง่ปันข้อมลูด้าน
บริการหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 

3.97 0.507 มาก 

3)  วิสาหกจิชุมชนปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านบริการหรอื
ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน 

3.99 0.506 มาก 

4)  วิสาหกจิชุมชนมีการกำหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเพื่อดำเนินการ
พัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

4.06 0.444 มาก 

รวม 4.02 0.471 มาก 
 
จากตาราง 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ การมุ่งเน้นคู่แข่งขัน ภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.02, SD= 0.471) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก ( x̅ =4.06, SD= 0.444) อันดับที ่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชน
วิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์ด้านบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ 
=4.04, SD= 0.428) อันดับที ่ 3 คือ วิสาหกิจชุมชนปรับเปลี ่ยนการดำเนินงานด้านบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.99, SD= 
0.506) และอันดับที่ 4 คือ วิสาหกิจชุมชนรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลด้านบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 0.507) ตามลำดับ 

ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การประสานงานภายในวิสาหกิจชุมชน 

การประสานงานภายในวิสาหกิจชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  วิสาหกจิชุมชนกำหนดกลยทุธ์ในการประสานงานร่วมกนั   

ทุกฝ่าย 
4.07 0.449 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนแบ่งปันทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 4.09 0.451 มาก 

3)  สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑ์กบัลกูค้าอย่างเปิดเผย 

4.11 0.413 มาก 
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4)  สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมกีารประสานข้อมลูเพือ่ตอบสนอง
และเติมเต็มความต้องการของลกูค้าเสมอ 

4.15 0.406 มาก 

รวม 4.11 0.430 มาก 
 
จากตาราง 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การประสานงานภายใน

วิสาหกิจชุมชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.11, SD= 0.43) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี ้ อันดับที่ 1 คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีการประสานข้อมูลเพื่อ
ตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าเสมอมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.15, SD= 0.406) 
อันดับที่ 2 คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าอย่าง
เปิดเผยมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก (x̅ =4.11, SD= 0.413) อันดับที ่ 3 คือ วิสาหกิจชุมชนแบ่งปัน
ทรัพยากรและข้อมูลต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.09, SD= 0.451) และอันดับที่ 
4 คือ วิสาหกิจชุมชนกำหนดกลยุทธ์ในการประสานงานร่วมกันทุกฝ่ายมีค่าเฉลี่ยอยู ่ระดับมาก        
(x̅ =4.07, SD= 0.449) ตามลำดับ 
 

1.3 ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ของ ททท. ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง ปัจจัยด้านความปลอดภัย และปัจจัยด้านประเพณแีละ
วัฒนธรรม มีข้อคำถาม 7 องค์ประกอบ ๆ รวม 34 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล 3.50 0.650 มาก 

2)  ปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาดของ ททท. 3.84 0.589 มาก 

3)  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง 3.88 0.585 มาก 

4)  ปัจจัยด้านความปลอดภัย 3.70 0.654 มาก 

5)  ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม 3.92 0.557 มาก 

6)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3.80 0.598 มาก 

7)  ปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม 3.84 0.614 มาก 

รวม 3.78 0.607 มาก 
 
จากตาราง 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยภายนอก ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.78, SD= 0.607) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.92, SD= 0.557) 
อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมืองมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.88, SD= 0.585) อันดับ
ที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท.มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.84, SD= 0.589) 
อันดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.84, SD= 0.614) อันดับที่ 5 คือ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.8, SD= 0.598) อันดับที่ 6 คือ ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.7, SD= 0.654) และอันดบัที่ 7 คือ ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̄ =3.5, SD= 0.65) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล 

ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  นโยบายด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ 3.79 0.592 มาก 

2)  ความเช่ือมั่นว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปญัหาเมื่อเผชิญวิกฤตได้ดี 3.35 0.657 ปานกลาง 

3)  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ด ี 3.54 0.679 มาก 

4)  การเมืองภายต่างประเทศไมม่ีสงคราม 3.32 0.670 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.650 มาก 
 

จากตาราง 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.5, SD= 0.65) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ นโยบายด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.79, 
SD= 0.592) อันดับที่ 2 คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.54, SD= 
0.679) อันดับที่ 3 คือ ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญวิกฤตได้ดีมีค่าเฉลี่ ยอยู่
ระดับปานกลาง (x̅ =3.35, SD= 0.657) และอันดับที่ 4 คือ การเมืองภายต่างประเทศไม่มีสงครามมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง (x̅ =3.32, SD= 0.67) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ 
ททท. 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท. 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  การพฒันาเป็นประตสูู่การท่องเที่ยวเอเชียเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
3.78 0.612 มาก 

2)  การพฒันาการท่องเที่ยวเพื่ออนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม และปลกู
จิตสำนึกด้านการอนรุักษ์ 

3.83 0.562 มาก 

3)  การพฒันาการท่องเที่ยวเพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

3.88 0.583 มาก 

4)  การพฒันาการท่องเที่ยวโดยเน้นหลักเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อ
พัฒนาชุมชน แบบบรูณาการอย่างยั่งยืน 

3.85 0.627 มาก 

5)  การจัดประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายในภาพรวมตอ่กลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย เช่น การจัดทำแผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว  
สารคดี เว็บไซต ์เพือ่เผยแพรก่ารทอ่งเที่ยวของประเทศสู่
นานาชาติ 

3.84 0.561 มาก 

รวม 3.84 0.589 มาก 
 
จากตาราง 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาดของ ททท. ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.84, SD= 0.589) โดยเรียงลำดับระดับ
ความคิดเห ็นมากไปหาน้อย ด ังน ี ้  อ ันด ับท ี ่  1 ค ือ การพ ัฒนาการท ่องเที ่ยวเพื ่ออน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืนมีค่าเฉลีย่อยู่ระดับมาก (x̅ =3.88, SD= 0.583) อันดับ
ที่ 2 คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชน แบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.85, SD= 0.627) อันดับที่ 3 คือ การจัดประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขายในภาพรวม ต่อกลุ่มตลาดเป้าหมาย เช่น การจัดทำแผ่นพับ คู่มือนักท่องเที่ยว สารคดี 
เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวของประเทศสู่นานาชาติมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.84, SD= 
0.561) อันดับที่ 4 คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกด้านการ
อนุรักษ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.83, SD= 0.562) และอันดับที่ 5 คือ การพัฒนาเป็นประตูสูก่าร
ท่องเที่ยวเอเชียเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี ่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.78, SD= 0.612) 
ตามลำดับ 

ตาราง 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง 

ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
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1)  การเป็นเมืองอุตสาหกรรมส่งผลเกิดปัญหาสิง่แวดล้อม ซึง่เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

3.86 0.534 มาก 

2)  ปัญหาการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง เพราะทำให้นโยบาย      
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเปลี่ยนแปลงบ่อย 

3.78 0.641 มาก 

3)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจโลก ทำให้จำนวนนักทอ่งเที่ยวลดลง 4.00 0.581 มาก 

รวม 3.88 0.585 มาก 
 
จากตาราง 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทาง

เมือง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.88, SD= 0.585) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ  ปัญหาด้านเศรษฐกิจโลก ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมีค่าเฉลี่ย
อยู ่ระดับมาก (x̅ =4, SD= 0.581) อันดับที ่ 2 คือ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมส่งผลเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.86, SD= 0.534) 
และอันดับที่ 3 คือ  ปัญหาการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง เพราะทำให้นโยบายด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเปลี่ยนแปลงบ่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.78, SD= 0.641) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านความปลอดภัย 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ  3.75 0.646 มาก 

2)  มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน  3.70 0.635 มาก 

3)  มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ  3.61 0.662 มาก 

4)  มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว  

3.72 0.673 มาก 

รวม 3.70 0.654 มาก 
 

จากตาราง 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.7, SD= 0.654) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 
(x̅ =3.75, SD= 0.646) อันดับที ่ 2 คือ มาตรการในการดูแลเกี ่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.72, SD= 0.673) อันดับที่ 3 คือ มาตรการในการดูแล
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.7, SD= 0.635) และอันดับที่ 4 คือ 
มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.61, SD= 
0.662) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  ยกระดบัมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด 

โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตรใ์น
ชุมชน 

3.96 0.559 มาก 

2)  สร้างและปรับปรุงมาตรฐานด้านกจิกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
แบบบรูณาการ 

3.88 0.547 มาก 

3)  การอบรมเพือ่ปลูกจิตสำนึกในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน 

3.95 0.535 มาก 

4)  การพฒันาจิตใจนักทอ่งเที่ยวโดยจัดปฏิบัติธรรมที่วัดต่าง ๆ 3.86 0.584 มาก 

5)  การนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนโดยสอดแทรกใน
ผลิตภัณฑ ์

3.93 0.560 มาก 

รวม 3.92 0.557 มาก 
 
จากตาราง 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านประเพณีและ

วัฒนธรรม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.92, SD= 0.557) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเหน็
มากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ในชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู ่ระดับมาก ( x̅ 
=3.96, SD= 0.559) อันดับที่ 2 คือ การอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.95, SD= 0.535) อันดับที่ 3 คือ การ
นำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีชุมชนโดยสอดแทรกในผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̄ =3.93, 
SD= 0.56) อันดับที่ 4 คือ สร้างและปรับปรุงมาตรฐานด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณา
การมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.88, SD= 0.547) และอันดับที่ 5 คือ การพัฒนาจิตใจนักท่องเที่ยว
โดยจัดปฏิบัติธรรมที่วัดต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.86, SD= 0.584) ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 

1)  ปัจจัยด้านภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.83 0.618 มาก 

2)  อัตราภาษีศุลกากร (สำหรบันักท่องเที่ยวต่างประเทศ)  3.79 0.609 มาก 

3)  อัตราแลกเปลี่ยน (สำหรับนกัท่องเที่ยวต่างประเทศ) 3.83 0.585 มาก 
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4)  อัตราเงินเฟ้อ/อัตราดอกเบี้ย  3.77 0.586 มาก 

5)  การลงทุนในกิจการการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 3.79 0.591 มาก 

รวม 3.80 0.598 มาก 
 
จากตาราง 4.15 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.8, SD= 0.598) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.83, 
SD= 0.618) อันดับที่ 2 คือ อัตราแลกเปลี่ยน (สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
มาก (x̅ =3.83, SD= 0.585) อันดับที่ 3 คือ อัตราภาษีศุลกากร (สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.79, SD= 0.609) อันดับที่ 4 คือ การลงทุนในกิจการการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก (x̅ =3.79, SD= 0.591) และอันดับที่ 5 คือ อัตราเงินเฟ้อ/อัตรา
ดอกเบี้ย มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.77, SD= 0.586) ตามลำดับ 

 

 

  



166 

ตาราง 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  สภาพอากาศ 3.84 0.587 มาก 

2)  การอนรุักษ์ธรรมชาติในท้องถ่ิน เช่น แหล่งน้ำ ป่าไม ้ 3.96 0.581 มาก 

3)  ระบบการกำจัดขยะชุมชน 3.79 0.600 มาก 

4)  ระบบรีไซเคิลขยะชุมชน 3.80 0.640 มาก 

5)  การปรบัปรุง พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้ด ี 3.81 0.660 มาก 

รวม 3.84 0.614 มาก 
 
จากตาราง 4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.84, SD= 0.614) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การอนุรักษ์ธรรมชาติในท้องถ่ิน เช่น แหล่งน้ำ ป่าไม้มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 
(x̅ =3.96, SD= 0.581) อันดับที่ 2 คือ สภาพอากาศมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.84, SD= 0.587) 
อันดับที่ 3 คือ การปรับปรุง พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.81, SD= 0.66) 
อันดับที่ 4 คือ ระบบรีไซเคิลขยะชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.8, SD= 0.64) และอันดับที่ 5 
คือ ระบบการกำจัดขยะชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.79, SD= 0.6) ตามลำดับ 

 
1.4 การปัจจัยการท่องเท่ียว 
การปัจจัยการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว และปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ มีข้อคำถาม 4 องค์ประกอบ ๆ รวม 20 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยกำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยการท่องเที่ยว 

ปัจจัยการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  4.08 0.496 มาก 

2)  ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  3.94 0.532 มาก 

3)  ปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว  4.00 0.498 มาก 

4)  ปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือผลิตภัณฑ์ 3.92 0.544 มาก 

รวม 3.99 0.518 มาก 
 
จากตาราง 4.17 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการท่องเที ่ยว 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.99, SD= 0.518) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.08, SD= 0.496) 
อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4, SD= 0.498) 
อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.94, SD= 0.532) 
และอันดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี ่ยอยู่ระดับมาก (x̅ 
=3.92, SD= 0.544) ตามลำดับ 
 
ตาราง 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  

ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  ระดับความคิดเห็น 
�̅� SD ความหมาย 

1)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีสภาพแวดลอ้มทีส่วยงาม 4.16 0.464 มาก 

2)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีเอกลกัษณ์ที่น่าสนใจ 4.13 0.482 มาก 

3)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีการเข้าถึงได้โดยง่าย 4.06 0.486 มาก 

4)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการ ท่องเที่ยวในราคาย่อมเยาว์ 4.00 0.527 มาก 

5)  ผู้ประกอบการธุรกจิท่องเที่ยวมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี 4.06 0.520 มาก 

รวม 4.08 0.496 มาก 
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จากตาราง 4.18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.08, SD= 0.496) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีสภาพแวดล้อมทีส่วยงามมีค่าเฉลีย่อยู่ระดับมาก        (x̅ 
=4.16, SD= 0.464) อันดับที่ 2 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 
(x̅ =4.13, SD= 0.482) อันดับที่ 3 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีการเข้าถึงได้โดยง่ายมค่ีาเฉลี่ยอยู่ระดบัมาก 
(x̅ =4.06, SD= 0.486) อันดับที่ 4 คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก (x̅ =4.06, SD= 0.52) และอันดับที่ 5 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการ ท่องเที่ยวใน
ราคาย่อมเยาว์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4, SD= 0.527) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว  
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  สถานที่ทอ่งเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 4.07 0.486 มาก 

2)  สภาพของถนนในจงัหวัดมมีาตรฐาน 3.87 0.611 มาก 

3)  สภาพการจราจรในจังหวัดมีความสะดวก คล่องตัว 3.91 0.573 มาก 

4)  สถานที่ทอ่งเที่ยวตั้งอยู่ใกล้ตัวจังหวัด 3.90 0.513 มาก 

5)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีระยะทางไม่ไกลจากที่พกั 3.96 0.478 มาก 

รวม 3.94 0.532 มาก 
 
จากตาราง 4.19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.94, SD= 0.532) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็น
มากไปหาน้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ สถานที่ท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ง่าย สะดวกรวดเร็วมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระดับมาก (x̅ =4.07, SD= 0.486) อันดับที่ 2 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีระยะทางไม่ไกลจากที่พกัมี
ค่าเฉลี ่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.96, SD= 0.478) อันดับที ่ 3 คือ สภาพการจราจรในจังหวัดมีความ
สะดวก คล่องตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.91, SD= 0.573) อันดับที่ 4 คือ สถานที่ท่องเที่ยว
ตั้งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.9, SD= 0.513) และอันดับที่ 5 คือ สภาพของถนน
ในจังหวัดมีมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.87, SD= 0.611) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านความสำราญจากการ
ท่องเที่ยว  

ปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเท่ียว  
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีร้านอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีคุณภาพ 4.06 0.488 มาก 

2)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีบริการรถรับ – ส่ง นักทอ่งเที่ยว 3.92 0.556 มาก 

3)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีบริการร้านขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรอื    
ของฝาก 

4.03 0.472 มาก 

4)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนทีม่ีมาตรฐานในการให้  
ความสะดวกสบาย 

4.04 0.459 มาก 

5)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีการแสดงดนตรี การแสดงของท้องถ่ิน      
ที่น่าสนใจ 

3.95 0.516 มาก 

รวม 4.00 0.498 มาก 
 
จากตาราง 4.20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยด้านความสำราญจาก

การท่องเที่ยว ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4, SD= 0.498) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเหน็
มากไปหาน้อย ดังนี้  อันดับที่ 1 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มคุีณภาพมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระดับมาก (x̅ =4.06, SD= 0.488) อันดับที่ 2 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนที่มีมาตรฐาน
ในการให้ความสะดวกสบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.04, SD= 0.459) อันดับที่ 3 คือ สถานที่
ท่องเที่ยวมีบริการร้านขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือของฝากมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =4.03, SD= 
0.472) อันดับที่ 4 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีการแสดงดนตรี การแสดงของท้องถ่ิน ที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ย
อยู ่ระดับมาก (x̅ =3.95, SD= 0.516) และอันดับที ่ 5 คือ สถานที่ท่องเที ่ยวมีบริการรถรับ – ส่ง 
นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.92, SD= 0.556) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือผลิตภัณฑ ์
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีสถานที่เฉพาะสำหรับดูแลนักทอ่งเที่ยว เมื่อ

เกิดเหตุร้าย หรืออบุัติเหตุ  
3.95 0.532 มาก 

2)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีตำรวจท่องเที่ยวไว้คอยให้ความช่วยเหลือ
ท่าน 

3.91 0.570 มาก 

3)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีสถานพยาบาลที่ทันสมัย กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหต ุ

3.84 0.592 มาก 

4)  ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวสามารถตอบคำถามของทา่นได้
ชัดเจน 

3.98 0.491 มาก 

5)  สถานที่ทอ่งเที่ยวมีธนาคาร หรอืจุดบริการตู้เอทีเอม็ เพยีงพอ 3.91 0.536 มาก 

รวม 3.92 0.544 มาก 
 
จากตาราง 4.21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ ปัจจัยด้านองค์ประกอบของ

บริการหรือผลิตภัณฑ์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.92, SD= 0.544) โดยเรียงลำดับระดับ
ความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวสามารถตอบคำถาม
ของท่านได้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.98, SD= 0.491) อันดับที่ 2 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมี
สถานที่เฉพาะสำหรับดูแลนักท่องเที่ยว เมื่อเกิดเหตุร้าย หรืออุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ 
=3.95, SD= 0.532) อันดับที่ 3 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีตำรวจท่องเที่ยวไว้คอยให้ความช่วยเหลือท่าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.91, SD= 0.57) อันดับที่ 4 คือ สถานที่ท่องเที่ยวมีธนาคาร หรือจุด
บริการตู้เอทีเอ็ม เพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.91, SD= 0.536) และอันดับที่ 5 คือ สถานที่
ท่องเที่ยวมีสถานพยาบาลที่ทันสมัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ 
=3.84, SD= 0.592) ตามลำดับ 
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1.5 การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อคำถาม 
7 องค์ประกอบ ๆ รวม 26 ข้อเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กำหนดไว้ 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ตาราง 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การพัฒนาศักยภาพการสร้างมลูค่าเพิ่มใน

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนาศักยภาพการสรา้งมูลคา่เพ่ิมในผลิตภัณฑ์          

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชนส่งเสริมสร้าง                 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 

1)  ผลิตภัณฑ์ 3.89 0.477 มาก 

2)  กระบวนการ 3.93 0.470 มาก 

3)  การปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 3.95 0.467 มาก 

4)  การเรียนรู้ส่วนบุคคล 3.97 0.434 มาก 

5)  ค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 3.94 0.445 มาก 

6)  การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.92 0.466 มาก 

7)  การจัดวางกลยุทธ์ 3.97 0.440 มาก 

รวม 3.94 0.457 มาก 
 
จากตาราง 4.22 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การพัฒนาศักยภาพการ

สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.94, SD= 0.457) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การเรียนรู้ส่วนบุคคลมีค่าเฉลีย่อยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 0.434) อันดับ
ที ่ 2 คือ การจัดวางกลยุทธ์มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก ( x̅ =3.97, SD= 0.44) อันดับที ่ 3 คือ การ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.95, SD= 0.467) อันดับที่ 4 
คือ ค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.94, SD= 0.445) อันดับ
ที ่ 5 คือ กระบวนการมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก ( x̅ =3.93, SD= 0.47) อันดับที ่ 6 คือ การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.92, SD= 0.466) และอันดับที่ 7 คือ ผลิตภัณฑ์มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.89, SD= 0.477) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ ์
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  ในช่วง 1-3 ปีทีผ่่านมา วิสาหกิจชุมชนได้มีการแก้ไขและ

ปรับปรงุผลิตภัณฑ์ที่มอียู่ให้ดีข้ึนกว่าเดิม  
3.92 0.507 มาก 

2)  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่  

3.89 0.474 มาก 

3)  มีการนำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ (เช่น มีการจัดแพคเกจการ
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ร่วมกับการท่องเที่ยว) 

3.87 0.474 มาก 

4)  วิสาหกจิชุมชนสร้างความเช่ือถือในคุณภาพและการบริการ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหเ้ป็นที่ยอมรับ 

3.88 0.451 มาก 

รวม 3.89 0.477 มาก 
 
จากตาราง 4.23 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผลิตภัณฑ์ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.89, SD= 0.477) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนได้มีการแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดี
ข้ึนกว่าเดิม มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.92, SD= 0.507) อันดับที่ 2 คือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.89, SD= 0.474) อันดับที่ 3 คือ 
วิสาหกิจชุมชนสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและการบริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ยอมรับมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.88, SD= 0.451) และอันดับที่ 4 คือ มีการนำเสนอขายสินค้าใหม่ ๆ 
(เช่น มีการจัดแพคเกจการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ร่วมกับการท่องเที ่ยว)มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก       
(x̅ =3.87, SD= 0.474) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ กระบวนการ 

กระบวนการ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แก่ลกูค้าที่แตกต่างไปจากเดิม 
(เช่น การแจง้รายการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปยัง E-mail ลูกค้า) 

3.83 0.544 มาก 

2)  การพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของวิสาหกิจชุมชน (เช่น การจัด
โปรโมช่ันผลิตภัณฑ์ การลดราคา ของแถม เป็นต้น) 

3.87 0.512 มาก 

3)  การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ (เช่น การใช้สื่อผ่าน
ช่องทางใหม่ ๆ ที่ ต่างจากเดิม เช่น Website, Twister, 
Facebook เป็นต้น) 

4.01 0.456 มาก 

4)  การนำความต้องการของลูกค้ามาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ให้บรกิารหรือผลิตภัณฑ์ใน รปูแบบใหม่ เช่น การบูรณาการการ
ท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ ์

3.98 0.420 มาก 

5)  การปรบัเปลี่ยนวิธีการบรหิารจัดการภายในวิสาหกจิชุมชนใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (เช่น การปรับปรุง
ข้ันตอนของการติดต่อ ประสานงานภายในวิสาหกจิชุมชนให้
สะดวกรวดเร็วข้ึน) 

3.97 0.416 มาก 

รวม 3.93 0.470 มาก 
 
จากตาราง 4.24 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น กระบวนการ ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.93, SD= 0.47) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  (เช่น การใช้สื่อผ่านช่องทางใหม่ ๆ  ที่ ต่างจากเดมิ 
เช่น Website, Twister, Facebook เป็นต้น)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4.01, SD= 0.456) อันดับ
ที่ 2 คือ การนำความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใน 
รูปแบบใหม่ เช่น การบูรณาการการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.98, SD= 
0.42) อันดับที่ 3 คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในวิสาหกิจชุมชนใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (เช่น การปรับปรุงขั ้นตอนของการติดต่ อ ประสานงานภายใน
วิสาหกิจชุมชนให้สะดวกรวดเร็วขึ้น)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.97, SD= 0.416) อันดับที่ 4 คือ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  ของวิสาหกิจชุมชน (เช่น การจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ การลดราคา ของ
แถม เป็นต้น)มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก (x̅ =3.87, SD= 0.512) และอันดับที ่ 5 คือ การนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แก่ลูกค้าที่แตกต่างไปจากเดิม (เช่น การแจ้งรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไปยัง E-mail 
ลูกค้า)มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.83, SD= 0.544) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจ

ชุมชน 
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การปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 

1)  วิสาหกจิชุมชนให้การปฏิบัติต่อสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  
เป็นดังทรัพยากรทีม่ีคุณค่า 

3.97 0.423 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนมอบหมายงานที่ตรงกบัความรู้ความสามารถ 
แก่สมาชิกของวิสาหกจิชุมชน 

3.91 0.472 มาก 

3)  วิสาหกจิชุมชนมีการแนะนำหรือฝึกอบรมแก่สมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน 

3.93 0.499 มาก 

4)  วิสาหกจิชุมชนสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในประกอบวิสาหกจิ
ชุมชน 

3.95 0.501 มาก 

5)  วิสาหกจิชุมชนสร้างแรงจงูใจและทัศนคติที่ดีแกส่มาชิกของ
วิสาหกจิชุมชนในการปฏิบัตงิาน 

3.97 0.439 มาก 

รวม 3.95 0.467 มาก 
 
จากตาราง 4.25 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติงานของสมาชิก

ของวิสาหกิจชุมชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.95, SD= 0.467) โดยเรียงลำดับระดับ
ความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนให้การปฏิบัติต่อสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นดังทรัพยากรที่มีคุณค่ามีค่าเฉลี ่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 0.423) อันดับที่ 2 คือ 
วิสาหกิจชุมชนสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีแก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 0.439) อันดับที่ 3 คือ วิสาหกิจชุมชนสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในประกอบวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
มาก (x̅ =3.95, SD= 0.501) อันดับที่ 4 คือ วิสาหกิจชุมชนมีการแนะนำหรือฝึกอบรมแก่สมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.93, SD= 0.499) และอันดับที่ 5 คือ วิสาหกิจชุมชน
มอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถแก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก    
(x̅ =3.91, SD= 0.472) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การเรียนรู้ส่วนบุคคล 

การเรียนรูส้่วนบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมกีารเรียนรู้และติดตามการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
4.00 0.426 มาก 

2)  สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ในงานของวิสาหกิจชุมชน 

3.95 0.426 มาก 
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3)  สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนใหก้ารยอมรบัในการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้วิสาหกิจชุมชน 

3.96 0.450 มาก 

รวม 3.97 0.434 มาก 
 
จากตาราง 4.26 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การเรียนรู ้ส่วนบุคคล 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 0.434) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหา
น้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีการเรยีนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =4, SD= 0.426) อันดับที่ 2 คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนให้การยอมรบัใน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้วิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก         
(x̅ =3.96, SD= 0.45) และอันดับที่ 3 คือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.95, SD= 0.426) ตามลำดับ 
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ตาราง 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน 

ค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ SD ความหมาย 
1)  วิสาหกจิชุมชนดำเนินการด้านผลตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานแกส่มาชิกของวิสาหกจิชุมชน 
3.94 0.445 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนมีการช่ืนชม หรือยกย่องสมาชิกทีป่ฏิบัติงานดี
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ สมาชิกของวิสาหกจิชุมชน 

3.93 0.444 มาก 

รวม 3.94 0.440 มาก 
 
จากตาราง 4.27 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ค่าตอบแทนของสมาชิก

ของวิสาหกิจชุมชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.94, SD= 0.44) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนดำเนินการด้านผลตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานแก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.94, SD= 0.445) และอันดับที่ 
2 คือ วิสาหกิจชุมชนมีการชื่นชม หรือยกย่องสมาชิกที่ปฏิบัติงานดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ สมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.93, SD= 0.444) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  วิสาหกจิชุมชนจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออปุกรณ์

ทางด้านเทคโนโลยเีพื่อประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานอย่าง
เพียงพอ 

3.92 0.465 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนติดต้ังระบบอินเทอรเ์น็ต ที่สามารถใช้งานได้ง่าย
เพื่อติดต่อ สื่อสาร และการอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

3.92 0.474 มาก 

3)  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของวิสาหกจิชุมชนตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการหรือผลิตภัณฑล์ูกค้าได้อย่างดี 

3.92 0.458 มาก 

รวม 3.92 0.466 มาก 
จากตาราง 4.28 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ภาพรวมมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ระดับมาก ( x̅ =3.92, SD= 0.466) โดยเรียงลำดับระดับความ
คิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจชุมชนตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ลูกค้าได้อย่างดีมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.92, 
SD= 0.458) อันดับที ่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนจัดงบประมาณสำหรับการจัดซื ้ออุปกรณ์ทางด ้าน
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เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.92, SD= 
0.465) และอันดับที่ 3 คือ วิสาหกิจชุมชนติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อติดต่อ 
สื่อสาร และการอำนวยความสะดวกในการทำงานของของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ระดับมาก (x̅ =3.92, SD= 0.474) ตามลำดับ 

 
ตาราง 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การจัดวางกลยุทธ์ 

การจัดวางกลยุทธ ์
ระดับความคิดเห็น 

�̅� SD ความหมาย 
1)  วิสาหกจิชุมชนวางแผนกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลติภัณฑ์

เพื่อสง่เสรมิสร้างการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
3.96 0.442 มาก 

2)  วิสาหกจิชุมชนนำกลยทุธ์การสร้างมลูค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์มา
ปรับใช้ในการปฏิบัตงิาน เพื่อสนับสนุนต่อการบริการหรอื
ผลิตภัณฑ ์

3.97 0.447 มาก 

3)  วิสาหกจิชุมชนประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างมลูค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดข้ันตอนการนำเสนอการบริการหรือผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้า 

3.97 0.456 มาก 

4)  วิสาหกจิชุมชนประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างมลูค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพือ่ให้กระบวนการส่งมอบการบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์สะดวกรวดเร็วข้ึน 

3.99 0.413 มาก 

รวม 3.97 0.440 มาก 
 
จากตาราง 4.29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น การจัดวางกลยุทธ์ ภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 0.44) โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ 
อันดับที ่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ ่มในผลิตภัณฑ์เพื ่อเพื ่อให้
กระบวนการส่งมอบการบริการหรือผลิตภัณฑ์สะดวกรวดเร็วขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก        (x̅ 
=3.99, SD= 0.413) อันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนนำกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนต่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x̅ =3.97, 
SD= 0.447) อันดับที่ 3 คือ วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เพื่อลด
ขั้นตอนการนำเสนอการบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.97, SD= 
0.456) และอันดับที่ 4 คือ วิสาหกิจชุมชนวางแผนกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสรมิ
สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก (x̅ =3.96, SD= 0.442) ตามลำดับ 

 
1.8 วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที ่ม ีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
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วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  วิเคราะห์
องค์ประกอบที ่สำคัญ ( factor analysis) โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์องค ์ประกอบเชิงย ืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis: PA) 

กำหนดค่าตัวแปรดังนี้ 
ตัวแปรปัจจัยด้านปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด    แทนค่า  MF 
ตัวแปรปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้า     แทนค่า  MF1 
ตัวแปรปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน    แทนค่า  MF2 
ตัวแปรปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร   แทนค่า  MF3 
ตัวแปรปัจจัยภายนอก      แทนค่า  EF 
ตัวแปรปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล     แทนค่า  EF1 
ตัวแปรปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท.   แทนค่า  EF2 
ตัวแปรปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง    แทนค่า  EF3 
ตัวแปรปัจจัยด้านความปลอดภัย     แทนค่า  EF4 
ตัวแปรปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม    แทนค่า  EF5 
ตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ     แทนค่า  EF6 
ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม     แทนค่า  EF7 
ตัวแปรปัจจัยการท่องเที่ยว      แทนค่า  TF 
ตัวแปรปัจจัยด้านความดึงดูดใจ     แทนค่า  TF1 
ตัวแปรปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว    แทนค่า  TF2 
ตัวแปรปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว   แทนค่า  TF3 
ตัวแปรปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือผลิตภัณฑ์  แทนค่า  TF4 
ตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  แทนค่า  DP 
ตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์     แทนค่า  DP1 
ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ     แทนค่า  DP2 
ตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน แทนค่า  DP3 
ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล    แทนค่า  DP4 
ตัวแปรปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  แทนค่า  DP5 
ตัวแปรปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   แทนค่า  DP6 
ตัวแปรปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์     แทนค่า  DP7 
 

การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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ในการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยไว้ว่า ดังนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 เป็นการทดสอบสมมติฐานของโมเดล เพื่อการทดสอบว่า โมเดลเส้นทาง
ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงหรือไม่ 

 
H0 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี= โมเดลตามข้อมูลจรงิ 
H1 : โมเดลเส้นทางตามทฤษฎี≠ โมเดลตามข้อมูลจรงิ  

 
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบ (Evaluation the Data-Model Fit) 

ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความพอเหมาะพอดีของตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี ค่า 
ρ-Value ต้องมีนัยสำคัญทางสถิติ(Significant: Sig.) คือมีค่ามากกว่า .05 

สมมติฐานท่ี 2. ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แบ่ง 5 ข้อดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน และปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสรมิสร้าง
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดของ ททท. ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง ปัจจัยด้านความปลอดภัย และ
ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

สมมติฐานที่ 2.3 การปัจจัยการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ 
ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว และปัจจัยด้าน
องค์ประกอบของบริการหรอืผลติภัณฑ์ มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร ็จร ูป โปรแกรม SPSS for 
Windows แล ะ  โ ป ร แก ร ม  AMOS for Window (Analysis of Moment Structures) ใ นก า ร
วิเคราะห์โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการ วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยค่าประมาณความควรจะ
เป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimates = ML) เพื่อวิเคราะห์โมเดลตามภาวะสันนิษฐานที่
กำหนดและ มีค่าสถิติที่สำคัญที ่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องความกลมกลืนของโมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอตามลำดับ ดังนี้ 
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(1) รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็ม รูป (over 
identified model) หรือการกำหนดโครงสร้างโมเดล (model specification) 

(2) ผลการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Inter correlation) 

(3) ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation of the model) 
หรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ 

(4) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model fit) 
(5) ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (direct  effect)  อิทธิทางอ้อม ( indirect  effect)  

และผลรวมอิทธิพล (total effect) 
ซึ่งมรีายละเอียดของผลการวิจัย ดังนี ้
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1. รูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบเต็ม รูป (over 
identified model) 

ผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบโมเดลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบ เต็มรูป 
(over identified model) แสดงดังภาพ 4.1 

 
ภาพ 4.1 รูปแบบโมเดลการวิเคราะหเ์ส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา 

 
2. ผลการคำนวณคา่สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Intercorrelation) 
การคำนวณค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสมัประสทิธ์ิ สหสัมพันธ์

แบบ เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพือ่ศึกษาว่าตัวแปรที่นำมาศึกษา เป็นอสิระ
ต่อกันหรอืไม่และใช้ตรวจสอบหรือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม เพื่อใช้
ในการพิจารณาถึงปญัหาทีอ่าจเกิดจากการผันแปรร่วมกันเกนิไป (Multicollinearity) โดยกำหนดค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้องไม่เกิน .75 (Schroeder, 1990) ซึ่งในกรณีที่ความสมัพันธ์ของตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันสูงมากเกินไปย่อมส่งผลให้การวิเคราะห์คาดเคลือ่น เพื่อทีจ่ะดูความสมัพันธ์
ของตัวแปร ผู้วิจัยจะต้องพิจารณาค่า Bivariate Correlation ของตัวแปรที่ จะนำมาวิเคราะห์ในตัว
แบบก่อน ซึง่ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังแสดงในตาราง 4.30 
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ตาราง 4.30 แสดงค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัย 

  MF1 MF2 MF3 EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 EF6 EF7 TF1 TF2 TF3 TF4 

MF1 1.000              
MF2 0.720 1.000             
MF3 0.714 0.722 1.000            
EF1 0.629 0.647 0.743 1.000           
EF2 0.400 0.529 0.391 0.131 1.000          
EF3 0.546 0.673 0.715 0.702 0.416 1.000         
EF4 0.592 0.569 0.622 0.474 0.305 0.529 1.000        
EF5 0.091 0.117 0.100 0.187 -0.020 -0.011 -0.300 1.000       
EF6 0.105 -0.005 0.094 0.053 -0.135 -0.102 0.011 -0.147 1.000      
EF7 0.207 0.298 0.276 0.306 0.234 0.268 0.018 0.451 -0.044 1.000     
TF1 0.208 0.177 0.238 0.422 0.041 0.223 0.005 0.265 0.360 0.316 1.000    
TF2 0.397 0.242 0.283 0.178 0.233 0.125 0.080 0.204 0.498 0.337 0.394 1.000   
TF3 0.301 0.237 0.289 0.285 0.245 0.095 0.116 0.265 0.286 0.278 0.548 0.477 1.000  
TF4 0.099 0.193 0.250 0.244 0.069 0.093 0.163 -0.066 0.134 0.033 0.233 -0.156 0.023 1.000 
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จากตาราง 4.30 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปร 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่มีค่าเป็นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางทิศทางเดียวกัน
จำนวน 84 คู่ กับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบแสดงถึงความสัมพันธ์ในทางทิศทางตรงกัน
จำนวน 7 คู่ และพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดคือ .75 โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.722 และต่ำสุดเท่ากับ -0.005 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแปรที่
นำมาวิเคราะห์ไม่มีปัญหาการมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงเกินไป 

 
3. ผลการประมาณค่าพารามิเตอร ์ของโมเดล (parameter estimation of the 

model) หรือผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ 
ผลการวิเคราะห์เส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์แบบเต็มรูปของตัวแปรอิสระกับตวัแปร

ตาม (ตัวแปรแฝง) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวข้างต้น 
นำมาสร้างรูปแบบความสัมพันธ์แบบเต็มรูป (over identified model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีเส้นทาง
เช่ือมระหว่างตัวแปรในทิศทางเดียวกันที่สามารถเช่ือมได้ไปสู่ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรภายใน หรือตัว
แปรแฝงทุกสมการโครงสร้าง ซ ึ ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยค่า
สัมประสิทธิ ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่า t-Value (critical ratio: 
C.R.) ค่า p-Value และค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ซึ่งได้ผลการ วิเคราะห์ดังภาพ 4.2 

ภาพ 4.2 แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลหรือผลการประมาณค่าสมัประสทิธ์ิต่าง ๆ 
 



2 

จากภาพ 4.2 สามารถแสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล หรือผลการประมาณ
ค่าสัมประสิทธ์ิต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงค่าสถิติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
มาตรฐาน (Standardized Regression Weights) ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) ค่า t-Value 
(critical ratio: C.R.) และ ค่า p-Value แสดงดังตารางที่ 4.24 
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ตาราง 4.31 แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights 
คู่ความสัมพันธ ์
ระหว่างตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ถดถอยมาตรฐาน 

(Estimate) 

S.E. C.R. 
(t-Value) 

P-Value นัยสำคญั 
ทางสถิต ิ

DP <--- EF .390 .220 4.771 .007** มี 
DP <--- TF .464 .258 4.800 .002** มี 
DP <--- MF .389 .238 4.634 .002** มี 
TF4 <--- TF -.172 .184 -.934 .350 ไม่มี 
TF3 <--- TF -.264 .185 -1.426 .154 ไม่มี 
TF2 <--- TF .890 .203 4.383 *** มี 
TF1 <--- TF .967 .207 4.685 *** มี 
MF3 <--- MF .971 .203 4.788 *** มี 
MF2 <--- MF .934 .201 4.648 *** มี 
MF1 <--- MF .757 .193 3.925 *** มี 
EF3 <--- EF 1.000 .213 5.645 *** มี 
EF2 <--- EF .904 .184 4.918 *** มี 
EF1 <--- EF .983 .187 5.253 *** มี 
EF4 <--- EF -.290 .167 -1.739 .082 ไม่มี 
EF5 <--- EF .876 .183 4.793 *** มี 
EF6 <--- EF .440 .170 2.594 .009** มี 
EF7 <--- EF .732 .178 4.121 *** มี 
DP5 <--- DP .406 .147 2.759 .006** มี 
DP6 <--- DP .697 .170 4.097 *** มี 
DP7 <--- DP .340 .143 2.373 .018* มี 
DP4 <--- DP .644 .165 3.896 *** มี 
DP3 <--- DP .746 .175 4.268 *** มี 
DP2 <--- DP .826 .183 4.518 *** มี 
DP1 <--- DP .579 .160 3.626 *** มี 

หมายเหตุ: มีนัยสำคัญ * p < .05, **  p < .01, ***p < .001 
 

ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างได้แสดงผลตามภาพ 4.2 และตาราง 4.31 ซึ่งแสดงถึงค่า
สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานตัวแปรพร้อมทั้งสัญลักษณ์แสดงถึงระดับการมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า      
คู่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีนัยสำคัญ .001 (*** p<.001) จำนวน 15 คู่ ส่วนคู่ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอื่น ๆ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติมีทั้งหมด 3 คู่ได้แก่ 1) ตัวแปรปัจจัยด้านความปลอดภัย
กับตัวแปรปัจจัยภายนอก (EF4 <--- EF) 2) ตัวแปรปัจจัยด้านความสำราญจากการท่องเที่ยว กับตัว
แปรปัจจัยการท่องเที ่ยว (TF3 <--- TF) และ 3) ตัวแปรปัจจัยด้านองค์ประกอบของบริการหรือ
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ผลิตภัณฑ์ ก ับตัวแปรปัจจ ัยการท่องเที ่ยว (TF4 <--- TF)    ซ ึ ่งสามารถนำมาเขียนเส ้นทาง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ใหม่แสดงดังภาพ 4.3 

 

 
หมายเหต ุค่า Standardized Regression Weights 
        มีนัยสำคัญ                    ไม่มีนัยสำคัญ                    
 
ภาพ 4.3 แสดงเส้นทางความสัมพันธ์ของโมเดลที่มีนัยสำคัญและไม่มนีัยสำคัญทางสถิติ 
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การปรับโมเดล 
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเต็มรูปแบบ พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ยังไม่เหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ เส้นทางที่ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติม ีอยู ่ 3 เส ้นทาง แสดงตามภาพ 4.3 ดังนั ้น จ ึงต้องทำการตกแต่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์โดยการปรับโมเดลใหม่เพื่อให้ได้รูปแบบหรือโมเดลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด โดยการลบ
เส้นทางที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติออกจากรูปแบบความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ ดังแสดงในตาราง 4.32 
 
ตาราง 4.32 แสดงผลการประมาณค่า Standardized Regression Weights หลังการปรับโมเดล 

คู่ความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 
ถดถอยมาตรฐาน 

(Estimate) 

S.E. C.R. 
(t-

Value) 

P-
Value 

นัยสำคัญ 
ทางสถิต ิ

DP <--- EF .323 .186 4.740 *** มี 
DP <--- TF .609 .237 5.570 *** มี 
DP <--- MF .466 .220 5.118 *** มี 
TF2 <--- TF .980 .201 4.876 *** มี 
TF1 <--- TF 1.105 .196 5.652 *** มี 
MF3 <--- MF 1.034 .201 5.141 *** มี 
MF2 <--- MF .916 .187 4.899 *** มี 
MF1 <--- MF .779 .185 4.216 *** มี 
EF3 <--- EF 1.000 .215 6.852 *** มี 
EF2 <--- EF .842 .175 4.806 *** มี 
EF1 <--- EF .914 .177 5.166 *** มี 
EF5 <--- EF 1.078 .193 5.598 *** มี 
EF6 <--- EF .508 .179 2.840 .005** มี 
DP5 <--- DP .392 .127 3.088 .002** มี 
DP6 <--- DP .741 .155 4.780 *** มี 
DP7 <--- DP .477 .141 3.378 *** มี 
DP4 <--- DP .726 .159 4.570 *** มี 
DP3 <--- DP .750 .167 4.498 *** มี 
DP2 <--- DP .806 .172 4.675 *** มี 
DP1 <--- DP .579 .141 4.120 *** มี 
EF7 <--- EF .989 .199 4.980 *** มี 

หมายเหต:ุ มีนัยสำคัญ **p < .01, *** p < .001 
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จากตาราง 4.32 จึงสามารถนำค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียน 
เส้นทางของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการตกแต่งแบบความสัมพันธ์ให้เป็นแบบจำลองที่
ประหยัด (Parsimonious Model) เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที ่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็น  
ปรากฏดังภาพ 4.4 

 
ภาพ 4.4 แสดงโมเดลรปูแบบเส้นทางความสมัพันธ์เชิงสาเหตุที่ผ่านการปรับโมเดล 

จากภาพ 4.4 ตัวแปรปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ตัวแปรปัจจัยด้านปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ตัวแปรปัจจัยภายนอก ตัวแปรปัจจัยการท่องเที่ยว และ
ตัวแปรสังเกตได้แก่ ตัวแปรปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ ตัวแปรปัจจัยด้าน
การปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ตัวแปรปัจจัย
ด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  ตัวแปรปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และตัวแปรปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย  

1) ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของ
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  

2) ตัวแปรปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ    
ตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วน
บุคคล  

3) ตัวแปรปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท. มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ และ ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
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4) ตัวแปรปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านประเพณี
และวัฒนธรรม ตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

5) ตัวแปรปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปจัจยัด้านเศรษฐกจิ   
ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

6) ตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแปร
ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  

7) ตัวแปรปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
 
4. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (measures of the model fit) 
การตรวจสอบความสอดคล้องกันของโมเดลหรือตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร

ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ และถ้าตัวแปรไม่มีความ
สอดคล้องกันแล้ว ตัวแบบสมการโครงสร้างจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ผู้วิจัยต้องดำเนินการปรับ
โมเดลจนมีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือตามหลักของขบวนการวิจัยก่อนนั่นเอง ดังนั้น
การพัฒนาโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั ้น นิยมเรียกว่า “Model Fit” ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดลต้นแบบ) มีความสอดคล้อง
กัน ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโมเดล ดังนี้  

1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากับ 194.466 
2) Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.485 
3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากับ .939 
4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ากับ .004 
จากผลการวิจัยที ่ได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดล

ต้นแบบ) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งมีความสอดคล้องกัน โดยขอแสดงข้อมูลตามตาราง 4.33 ดังนี ้
 
ตาราง 4.33 เกณฑ์และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบทางทฤษฎีกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

สัญญา 
ลักษณ ์

ค่าสถิติ วัตถุประสงค ์ เกณฑ ์
ผลการ 
วิจัย 

ผลการพิจารณา 

CMIN-p Chi-square 
Probability 
Level 

เพื่อตรวจสอบค่าความ 
น่าจะเป็นของไคสแควร ์
ซึ่งจะต้องไมม่ีนัยสำคัญ 
ทางสถิต ิ

ρ>.05 .105 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ ์

CMIN/df Relative 
Chi-square 

ตรวจสอบว่าตัวแบบม ี
ความสอดคล้องกับ 
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

< 3 1.485 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ ์
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GFI Goodness 
of Fit index 

เพื่อวัดระดบัความ 
กลมกลืนเปรียบเทียบ 
โดยมีค่าระหว่าง 0-1.00 

> .90 .939 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ ์

RMSEA Root Mean 
Square 
Error of 
Approxima 
tion 

เพื่อบอกค่าความคาด
เคลื่อนของตัวแบบในรปู
ของรากของค่าเฉลี่ยกำลัง
สองของความคาดเคลื่อน 
โดยประมาณค่าระหว่าง 0-
1.00 

< .08 .004 สอดคล้อง/ ผ่านเกณฑ ์
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5. ผลการคำนวณอิทธิพลทางตรง (direct effect) อิทธิพลทางอ้อม (indirect 
effect)  และผลรวมอิทธิพล (total effect) 

จากโมเดลเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผ่านการตกแต่งหรือปรับโมเดลแล้วพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้ว จึงนำโมเดลความสัมพันธ์ ดังกล่าวมาหา
อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และผลรวมอิทธิพล 
(Total Effect: TE) ได้ดังแสดงในตาราง 4.34 

 
ตาราง 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพลระหวา่ง     

ตัวแปร 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรทำนาย 

EF MF TF DP 
DP DE. 0.32 0.47 0.61 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.32 0.47 0.61 0.00 

DP1 DE. 0.00 0.00 0.00 0.58 
 IE. 0.19 0.27 0.35 0.00 
  TE. 0.19 0.27 0.35 0.58 

DP2 DE. 0.00 0.00 0.00 0.81 
 IE. 0.26 0.38 0.49 0.00 
  TE. 0.26 0.38 0.49 0.81 

DP3 DE. 0.00 0.00 0.00 0.75 
 IE. 0.24 0.35 0.46 0.00 
  TE. 0.24 0.35 0.46 0.75 

DP4 DE. 0.00 0.00 0.00 0.73 
 IE. 0.24 0.34 0.44 0.00 
  TE. 0.24 0.34 0.44 0.73 

DP7 DE. 0.00 0.00 0.00 0.48 
 IE. 0.15 0.22 0.29 0.00 
  TE. 0.15 0.22 0.29 0.48 

ตาราง 4.34 (ต่อ) 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรทำนาย 

EF MF TF DP 
DP6 DE. 0.00 0.00 0.00 0.74 

 IE. 0.24 0.35 0.45 0.00 
  TE. 0.24 0.35 0.45 0.74 
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DP5 DE. 0.00 0.00 0.00 0.39 
 IE. 0.13 0.18 0.24 0.00 
  TE. 0.13 0.18 0.24 0.39 

EF7 DE. 0.99 0.00 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.99 0.00 0.00 0.00 

EF6 DE. 0.51 0.00 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.51 0.00 0.00 0.00 

EF5 DE. 1.08 0.00 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 1.08 0.00 0.00 0.00 

EF1 DE. 0.91 0.00 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.91 0.00 0.00 0.00 

EF2 DE. 0.84 0.00 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.84 0.00 0.00 0.00 

EF3 DE. 1.00 0.00 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 1.00 0.00 0.00 0.00 
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ตาราง 4.34 (ต่อ) 

ตัวแปรตาม อิทธิพล 
ตัวแปรทำนาย 

EF MF TF DP 
MF1 DE. 0.00 0.78 0.00 0.00 

 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.00 0.78 0.00 0.00 

MF2 DE. 0.00 0.92 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.00 0.92 0.00 0.00 

MF3 DE. 0.00 1.03 0.00 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.00 1.03 0.00 0.00 

TF1 DE. 0.00 0.00 1.11 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.00 0.00 1.11 0.00 

TF2 DE. 0.00 0.00 0.98 0.00 
 IE. 0.00 0.00 0.00 0.00 
  TE. 0.00 0.00 0.98 0.00 

 
จากตาราง 4.34 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพ

การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  มากที่สุดคือ คือ การปัจจัยการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ และปจัจัย
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีค่าผลรวม
อิทธิพล เท่ากับ .61 (อ ิทธิทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) รองลงมา ปัจจ ัยการมุ ่งเน้นตลาด 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมุ ่งเน้นลูกค้า ปัจจัยด้านการมุ ่งเน้นคู ่แข่งขัน และปัจจัยด้านการ
ประสานงานภายในองค์กร มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล 
เท่ากับ .47 (อิทธิพลทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) และ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
นโยบายรัฐบาล ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท. ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง และ
ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีค่าผลรวม
อิทธิพล เท่ากับ .32 (อิทธิพลทางตรงบวกอิทธิพลทางอ้อม) ตามลำดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.1 ผลร่างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่ของจังหวัดสมทุรสงคราม 

จากข้ันตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ตัวแปรทั้งหมด 17 ตัวแปร และนำผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลมา
ร่างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ในแต่ละส่วน ดังภาพ 4.5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.5 แสดงโมเดลทางการพฒันาศักยภาพการสร้างมลูค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกจิชุมชนเพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

จากภาพ 4.5 ป ัจจ ัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ปัจจัยด้านปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด  ปัจจัยภายนอก ปัจจัยการท่องเที่ยว และตัวแปรสังเกตไดแ้ก่ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน  

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 

ปัจจัยด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม 
ersonnel )

ปัจจัย
ภายนอก 

ปัจจัยด้านนโยบายรัฐบาล 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดของ ททท. 

 
ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง 

 

ปัจจัย 
การ

ท่องเที่ยว 

ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  
 

ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว  

 

ปัจจัยด้านการมุ่งเนน้คู่แข่งขัน  
 

ปัจจัยด้านการมุ่งเนน้ลูกค้า  
 

ปัจจัย 
การมุ่งเน้น

ตลาด ปัจจัยด้านการประสานงาน 
ภายในองคก์ร 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
สมาชิกของวิสาหกจิชุมชน 

การพัฒนา
ศักยภาพการ

สร้างมูลค่าเพ่ิม
ในผลิตภัณฑ ์

ปัจจัยด้านการจัด 
วางกลยุทธ ์

ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปัจจัยด้านคา่ตอบแทน
สมาชิกของวิสาหกจิชุมชน 
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2) ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  

3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท. มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4) ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

5) ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม  

6) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  
7) ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  
 
2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 2 กลุ่ม เป็นจำนวน 5 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 คน  
และกลุ ่มที่ 2 ภาคีที ่เกี ่ยวข้องกับภาคีที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2 คน 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในองค์ประกอบ
ของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ 
 1) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื ่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 100  
 2) ผู ้เชี ่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการปัจจ ัยการท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ว  คิดเป็นร้อยละ 100   
 3) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด  ประกอบด้วยปัจจยัด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า  ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  และปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร  คิด
เป็นร้อยละ 100 
 4) ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย
รัฐบาล  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท.  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง  ปัจจัยด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 100 
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 ตัวแปรส่งผลของการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ 
 1) ผู ้เชี ่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการปัจจ ัยการท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และปัจจัยด้านการเข้าถึงแหลง่ท่องเทีย่ว  มีสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า  ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  และปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร  มี
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย
รัฐบาล  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ ททท.  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง  ปัจจัยด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิ จชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตาม
องค์ประกอบ 

1) ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ผู ้เชี ่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  มี
ความสัมพันธ์กับ ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ  ตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชน  ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 100 

3) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของ 
ททท.  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  และ ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

4) ผู ้เชี ่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง  มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านประเพณี และวัฒนธรรม  ตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

5) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม  มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 100 

6) ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  ตัวแปรปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  คิดเป็นร้อยละ 100 

7) ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับตัวแปรปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำมาเป็นร่างแนวทางการพัฒนา
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ศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี ้
 1) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื ่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  และ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการปัจจัยการท่องเที่ยว ปัจจัย
การมุ่งเน้นตลาด และ ปัจจัยภายนอก มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 3) ผู ้เชี ่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับองค์ประกอบของการปัจจ ัยการท่องเที ่ยว 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการ
สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้าน
การประสานงานภายในองค์กร  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 5) ผู ้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน เห็นด้วยกับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดของ ททท.  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง  ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม  
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
คู ่แข่งขัน  มีสาเหตุที ่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตอนที ่ 3 ผลการตรวจสอบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

3.1 ผลการตรวจสอบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบประเมินความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยแล้วประเมินความสอดคล้อง และสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่าง ๆ  ของรูปแบบและประเมิน
ความเหมาะสมของวิธีการต่าง ๆ ของรูปแบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิทำแบบสอบถามตรวจรูปแบบ  เพื่อ
ประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน จำนวน 9 คน ทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังข้อมูลตามตาราง 4.35 – 
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ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความถูกต้องของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการสรา้งมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

รายการประเมิน 
ระดับความถูกต้อง 

�̅� SD ความหมาย 
1 1)  ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ปัจจัยด้านปจัจัยการมุง่เน้นตลาด  ปจัจัยภายนอก 
ปัจจัยการท่องเที่ยว และตัวแปรสงัเกตได้แก่ ปจัจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปจัจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และปจัจัยด้านการจัดวาง      กลยุทธ์   

4.27 0.434 มากที่สุด 

2 2)  ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กับปัจจัยด้าน    การ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

4.30 0.445 มากที่สุด 

3 3)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์     มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัตงิานของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  

4.37 0.416 มากที่สุด 

4 4)  ปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาดของ ททท. มีความสมัพนัธ์
กับปจัจัยด้านเศรษฐกจิ และ ปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.30 0.556 มากที่สุด 

5 5)  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

4.33 0.416 มากที่สุด 

6 6)  ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบัปจัจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.37 0.484 มากที่สุด 
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7 7)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบัปจัจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  

4.40 0.428 มากที่สุด 

8 8)  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน  

4.30 0.632 มากที่สุด 

9 9)  ภาพรวมของรูปแบบฯ ดังกล่าว 4.30 0.655 มากที่สุด 
 ภาพรวมระดับความถูกต้อง 4.33 0.496 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการประเมินความถูกต้องของแต่รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความถูกต้องค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.33, SD= 0.496)  และค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.27 - 4.40 นั่นคือ 
ผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่า ทุกองค์ประกอบของรูปแบบมีความถูกต้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.655 ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญ คิดเห็นท่ี
สอดคล้องมากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 มีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ สรุปได้รูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีความถูกต้องใช้รูปแบบ 
 
ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการสรา้งมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

�̅� SD ความหมาย 
1 1)  ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ปัจจัยด้านปจัจัยการมุง่เน้นตลาด  ปจัจัยภายนอก 
ปัจจัยการท่องเที่ยว และตัวแปรสงัเกตได้แก่ ปจัจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปจัจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการ

4.27 0.516 มากที่สุด 
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ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และปจัจัยด้านการจัดวาง      กลยุทธ์   

2 2)  ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กับปัจจัยด้าน    การ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

4.37 0.617 มากที่สุด 

3 3)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์     มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัตงิานของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  

4.37 0.617 มากที่สุด 

4 4)  ปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาดของ ททท. มีความสมัพนัธ์
กับปจัจัยด้านเศรษฐกจิ และ ปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.27 0.434 มากที่สุด 

5 5)  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

4.43 0.599 มากที่สุด 

6 6)  ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบัปจัจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.43 0.484 มากที่สุด 

7 7)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบัปจัจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  

4.30 0.556 มากที่สุด 

8 8)  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน  

4.43 0.599 มากที่สุด 

9 9)  ภาพรวมของรูปแบบฯ ดังกล่าว 4.43 0.484 มากที่สุด 
 ภาพรวมระดับความเหมาะสม 4.37 0.545 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของแต่รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยโดย

รวมอยู่ระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.37, SD= 0.545)  และค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.27 - 4.43 นั่นคือ 
ผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่า ทุกองค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.617 ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญ คิดเห็นท่ี
สอดคล้องมากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 มีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ สรุปได้รูปแบบ
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การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีความเหมาะสมใช้รูปแบบ 
 
ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการสรา้งมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

รายการประเมิน 
ระดับความเป็นไปได้ 

�̅� SD ความหมาย 
1 1)  ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ปัจจัยด้านปจัจัยการมุง่เน้นตลาด  ปจัจัยภายนอก 
ปัจจัยการท่องเที่ยว และตัวแปรสงัเกตได้แก่ ปจัจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปจัจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และปจัจัยด้านการจัดวาง      กลยุทธ์   

4.37 0.709 มากที่สุด 

2 2)  ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กับปัจจัยด้าน    การ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

4.27 0.434 มากที่สุด 

3 3)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์     มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัตงิานของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  

4.30 0.537 มากที่สุด 

4 4)  ปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาดของ ททท. มีความสมัพนัธ์
กับปจัจัยด้านเศรษฐกจิ และ ปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.40 0.632 มากที่สุด 

5 5)  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

4.37 0.617 มากที่สุด 

6 6)  ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบัปจัจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.47 0.516 มากที่สุด 
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7 7)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบัปจัจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  

4.30 0.507 มากที่สุด 

8 8)  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน  

4.43 0.594 มากที่สุด 

9 9)  ภาพรวมของรูปแบบฯ ดังกล่าว 4.47 0.516 มากที่สุด 
 ภาพรวมระดับความเป็นไปได้ 4.38 0.562 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการประเมินความเป็นไปได้ของแต่รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความเป็นไปได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.38, SD= 0.562)  และค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.27 - 4.47 นั่นคือ 
ผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่า ทุกองค์ประกอบของรูปแบบมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.709 ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญ คิดเห็นท่ี
สอดคล้องมากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 มีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ สรุปได้รูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีความเป็นไปได้ใช้รูปแบบ 
 
ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความมีประโยชน์ของรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการสรา้งมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 

รายการประเมิน 
ระดับความมีประโยชน์ 

�̅� SD ความหมาย 
1 1)  ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ปัจจัยด้านปจัจัยการมุง่เน้นตลาด  ปจัจัยภายนอก 
ปัจจัยการท่องเที่ยว และตัวแปรสงัเกตได้แก่ ปจัจัยด้าน

4.40 0.507 มากที่สุด 
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ผลิตภัณฑ์ ปจัจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และปจัจัยด้านการจัดวาง      กลยุทธ์   

2 2)  ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กับปัจจัยด้าน    การ
ปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน 

4.33 0.543 มากที่สุด 

3 3)  ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์     มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัตงิานของสมาชิกของ
วิสาหกจิชุมชน ปจัจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  

4.23 0.488 มากที่สุด 

4 4)  ปัจจัยด้านการสง่เสรมิการตลาดของ ททท. มีความสมัพนัธ์
กับปจัจัยด้านเศรษฐกจิ และ ปจัจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.33 0.640 มากที่สุด 

5 5)  ปัจจัยด้านสภาวการณ์ทางเมือง มีความสัมพันธ์กบัปจัจยั
ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

4.40 0.632 มากที่สุด 

6 6)  ปัจจัยด้านประเพณีและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กบัปจัจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

4.30 0.537 มากที่สุด 

7 7)  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบัปจัจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  

4.30 0.632 มากที่สุด 

8 8)  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน  

4.40 0.632 มากที่สุด 

9 9)  ภาพรวมของรูปแบบฯ ดังกล่าว 4.47 0.640 มากที่สุด 
 ภาพรวมระดับความมีประโยชน์ 4.35 0.583 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการประเมินความมีประโยชน์ของแต่รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพการสร้างมลูค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความมีประโยชน์ค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.35, SD= 0.583)  และค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.23 - 4.47 นั่น
คือ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ทุกองค์ประกอบของรูปแบบมีความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.640 ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญ คิดเห็นท่ี
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สอดคล้องมากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 มีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ สรุปได้รูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีความมีประโยชนใ์ช้รูปแบบ 

 
ตารางที่ 49 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน  

รายการประเมิน 
ระดับ 

�̅� SD ความหมาย 
1 ความถูกต้อง 4.33 0.496 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสม 4.37 0.545 มากที่สุด 
3 ความเป็นไปได้ 4.38 0.562 มากที่สุด 
4 ความมีประโยชน ์ 4.35 0.583 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.36 0.547 มากที่สุด 

จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
มีประโยชน์ของแต่รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการสรา้งมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ระดับมากท่ีสุด (x̅ =4.36, SD= 0.547)  และค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.33 - 4.38 นั่น
คือ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า รูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมี
ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.583 
ถือว่า ผู้เชี่ยวชาญ คิดเห็นท่ีสอดคล้องมากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 มีเกณฑ์
ท่ียอมรับได้ สรุปได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ใช้รูปแบบ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  มีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วย
ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
3) เพื่อตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม และ 4) เพื่อนำเสนอหลักสูตรการพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม มีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลปฐมภูมิ ตลอดจนคิดเห็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ประเทศไทย การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวน 240 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์
ความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม AMOS 
โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) 
ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด 12 ตัวแปร เครื่องมือคือแบบสอบถามมีค่า IOC เท่ากับ 
0.88 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.989 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษยเ์พ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนดว้ยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมาย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 71.9 อายุ25-35 ปี ร้อยละ 40  

ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 85.48 และ ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการ
วิสาหกิจชุมชนต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 55.71 

ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม ่
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่

ระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านทุนทาง
กายภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 
อันดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากและอันดับที่ 4 คือ ปัจจัย
ด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงินมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 



24 

ปัจจัยการพัฒนาทุนมนษุย ์
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ ภาพรวมมีค่าความสำคัญ

อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ วิธีการพัฒนา
ทุนมนุษย ์มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก 
อันดับที่ 3 คือ ความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และอันดับที่ 4 คือ ปัจจัย
ด้านภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง 

ปัจจัยขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ปัจจัยขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับระดับความคิดเห็นมากไปหาน้อย ดังนี้  
อันดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง  อันดับที่  3 คือ ปัจจัย
ด้านการบริหารต้นทุนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง และอันดับที่ 4 คือ ปัจจัยด้านการสร้างความ
แตกต่างด้านนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

การตรวจสอบความสอดคลอ้งกันของโมเดลหรือตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรว่า
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ถ้าสอดคล้องกันก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ และถ้าตัวแปรไม่มีความ
สอดคล้องกันแล้ว ตัวแบบสมการโครงสร้างจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ผู้วิจัยต้องดำเนินการปรับ
โมเดลจนมีความสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือตามหลักของขบวนการวิจัยก่อนนั่นเอง ดังนั้น
การพัฒนาโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั ้น นิยมเรียกว่า “Model Fit” ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า โมเดลตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดลต้นแบบ) มีความสอดคล้อง
กัน ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโมเดล ดังนี้  1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากบั 
22.260 2) Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.113 3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากบั 
.922 และ 4) Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ากับ .046 

ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทนุ
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยจำนวน 1) ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ  2) 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 3) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
4) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ปัจจัยการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย จำนวน 4 ด้านได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) 
ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
อิทธิพลต่อปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วย
ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.35 (อิทธิพล
ทางตรงในความสัมพันธ์ทิศเดียวกัน) สูงสุด 

รองลงมา คือ ปจัจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) 
ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ 2) ปจัจัยด้านทุนสินทรัพยท์างการเงิน 3) ปจัจัยด้านทุนภูมิปัญญา
วัฒนธรรม และ4) ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ ที่มอีิทธิพลต่อปจัจัยการพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลงัวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีค่าผลรวมอทิธิพล เท่ากับ 0.15 (อิทธิพลทางตรงในความสมัพันธ์ทิศเดียวกัน)
5.1.2 ผลสรา้งแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  

สำหรับแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทนุ
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยจำนวน 1) ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ  2) 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 3) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 
4) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ปัจจัยการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ประกอบด้วย จำนวน 4 ด้านได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) 
ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มี
อิทธิพลต่อปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วย
ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม กับ ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย 
จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ 2) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน 3) 
ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และ4) ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์  

5.1.3 เพ่ือตรวจสอบแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผลการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ของแต่แนว
ทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม
หลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด   และค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
4.33 - 4.38 นั่นคือ ผู้เช่ียวชาญเห็นว่า รูปแบบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมี
ประโยชน์อยู ่ในระดับมากที่สุด และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.583 ถือว่า 
ผู้เช่ียวชาญ คิดเห็นที่สอดคล้องมากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 0.75 มีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สรุป
ได้แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจงัหวัดสมทุรสงครามมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมี
ประโยชน์ใช้แนวทาง 
5.2  การอภิปรายผล 

5.2.1 วิเคราะห์ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า โมเดลตัวแบบเชิงประจักษ์กับตัวแบบทางทฤษฎี (โมเดลต้นแบบ) มีความสอดคล้องกัน ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบโมเดล ดังนี้  1) ค่า Chi-square Probability Level: CMIN-p เท่ากับ 22.260 2) 
Relative Chi-square: CMIN/df เท่ากับ 1.113 3) Goodness of Fit Index: GFI เท่ากับ .922 และ 4) 
Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA เท่ากับ .046 ควรเน้นการวางแผนการตลาด
ที่คำนึงถึงความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมการเมือง และมิติสิ ่งแวดล้อม รวมถึงคำนึงถึงขีด
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ความสามารถของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเองควบคู ่กันไปกับการวางแผนการตลาด  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการตลาด เมื่อพัฒนาแล้วและธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมี
ความพร้อมที่จะให้ผลิตสินค้าและบริการ เจ้าของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีความจำเป็นที่ต้อง
เปิดตัว และสื่อสารข้อมูลทางสินค้าและบริการต่าง ๆ ของชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และ
รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เครื่องมือที่ใช้ในการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการตลาด คือ ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 7 ด้าน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำความโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเองมา
พัฒนาเป็นกิจกรรมทางการตลาดในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารทีห่ลากหลายให้ตรงกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย รวมถึงจัดทำการสื่อสารเรือ่งราวของชุมชน
ผ่านป้ายสื่อความหมายติดตามธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานของ นวพร 
สังวร และ สุพรรณี ชีนะเภท (2559) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจขนาดย่อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้นคล้ายกับงานของ ลำใย มากเจริญ ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ และ สโรชิน 
แผ้วพลสง (2560) ได้ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประการ คือ 1) เพื ่อศึกษาลักษณะการดำเนินงาน คุณลักษณะ 
ผู้ประกอบการ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจ และความสำเร็จในการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดนครปฐม จำนวน 400 ราย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ การ
บริหารการเงิน และบัญชี การบริหารการผลติ และส่วนประสมการตลาด ตัวแปรตาม คือ ความสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจการวิเคราะหข้์อมูลใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์เพยีรส์นั 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด
นครปฐม ระดับมาก มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องจากด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ด้านนี้ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและบัญชมีี
ความสัมพันธ์กับความสำเร็จ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังคล้ายกับงานของ นฤมล 
ทองกอบสม (2564) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ธุรกิจไม้ยางพารา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความสำคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจไม้
ยางพารา จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

5.2.2 แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ประกอบด้วยจำนวน 1) ปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ำ  2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม 3) 
ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด 4) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ เมื่อ
พิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย จำนวน 4 ด้านได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านภายในองค์กร 3) ปัจจัยด้านภายนอกองค์กร และ 
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4) ปัจจัยด้านวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม กับ ปัจจัยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย จำนวน 4 ตัวแปรได้แก่ 1) ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ 2) ปัจจัยด้าน
ทุนสินทรัพย์ทางการเงิน 3) ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม และ4) ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนษุย์ 
เนื ่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้น กิจการต่าง ๆ เริ ่มหันมาสนใจและเน้น
การตลาดมากขึ้น ทำให้แนวความคิดด้านการตลาดเปลี่ยนไปเป็นแนวความคิดด้านการตลาดมุ่งเน้น
การตลาดเพื่อสังคมแนวความคิดด้านการตลาดที่ธุรกิจและองค์การได้ยึดถือและปฏิบัติกันมาซึ่งมีการ
ใช้กันทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยเฉพาะผู้ประกอบการมี
บทบาทต่อทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะผู้ประกอบการเป็นทั้งผู้
ลงทุนและผู้บริหารพร้อมกันทั้งสองหน้าที่ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมดูเหมือนจะมีขอบเขตที่กว้างกว่าความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ใหญ่เป็นอย่างมาก ทำให้องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอ ผู้บริหารต้องทำการศึกษาและ
กำหนดกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ให้ทันกับสภาพของการแข่งขันในปัจจุบันเพราะนอกจากจะต้องต่อสู้กับ
คู่แข่งขันเดิมยังต้องมีการต่อสู้กับคู่แข่งขันรายใหม่ที่พยายามจะเข้ามาในตลาด นอกจากนั้นยังมีปัจจัย
อีกหลายปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ซึ ่งสอดคล้องกับงานของชัยวัฒน์ สมศรี และคณะ (2562) ได้ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ 
นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจชุมชนให้ความสำคัญทุกปัจจัยอยู่ ในระดับมาก โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความได้เปรียบทางการแข่งขันการมุ่งเน้นการตลาด นวัตกรรม การ
มีส่วนร่วม และกลยุทธ์ธุรกิจ ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจ ัยที ่มีอ ิทธิพลต่อความได้เป รียบทางการแข่งขัน 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ นวัตกรรม 
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ธุรกิจ 

5.2.3 การตรวจสอบแนวทางการพ ัฒนาท ุนมนุษย ์ เพ ื ่อเพิ ่มข ีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการประเมิน
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ของแต่แนวทางการพัฒนาทุนมนษุย์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิคือ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความมีประโยชน์ค่าเฉลี ่ยโดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด  เนื่องจากภาวะที่โลกมีการแข่งขันสูงเช่นนี้ 
เจ้าของธุรกิจฯจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถมีองค์ความรู้ที่จำเป็น และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อใช้พัฒนา
ทักษะในการประกอบธุรกิจของตน ทั ้งยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออำนวย เพื ่อให้ทุกๆคน
สามารถบรรลุความฝันได้ดั่งตั้งใจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการได้รับองค์ความรู้และ
ทรัพยากรที่จำเป็น เหล่าเจ้าของกิจการเหล่าน้ีก็สามารถนำสินค้าและบริการของตนเองก้าวเข้าสู่เวที
ตลาดโลกและยังส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถ่ินมีการเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนด้วยซึ่งสอดคล้องกับงาน
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ของไพโรจน์ บุตรชีวัน (2559) ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการนำรูปแบบการเป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม
เพื ่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั ่งยืน ( IKITIS Model) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง 
และข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นองค์ก รแห่ง
นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล 4 คน จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง คือ 1) แหล่งนโยบาย ได้แก่ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2) แหล่งผู้ให้ทุน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จำนวน 1 คน และ 3) แหล่งจากผู้ประกอบการหรือผู้บริหารโครงการนวัตกรรมที่ได้รับทุน
สนับสนุนโครงการนวัตกรรมรายสาขา จำนวน 2 คน ผลการศึกษาพบว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควรกำหนดนโยบายในการพัฒนาผู ้ประกอบการ เพื ่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการประเมิ น
เพื่อให้ทุนสนับสนุนแก่ผูป้ระกอบการ และผู้ประกอบการควรนำมาใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งนำไปขยายต่อบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เอื้อต่อการเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมต่อไป คล้ายกับงานของ นภัส แดงบุหงา (2559) ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในบริบทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) กรณีศึกษาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้ าของกิจการและ
ผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับจำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ผู้จัดหา
วัตถุดิบ (2) ภาคการศึกษา (3) ภาครัฐ (4) ภาคอุตสาหกรรม และ (5) ลูกค้า และเช่นเดียวกับที่ นิตยา 
ส ุภาภรณ์ (2564) ทำการศึกษาเร ื ่อง ความสามารถและความได้เปร ียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้านคือ ด้านความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และด้านความเป็นตัวของตัวเอง 2) 
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุน ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้าน
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ตามลำดับ 3) ผลการเปรียบเทียบ
ลักษณะของสถานประกอบการที่ระยะเวลาเปิดดำเนินการแตกต่างกันมีความสามารถทางการแข่งขัน
แตกต่างกัน 4) ความสัมพันธ์ความสามารถของผู้ประกอบการกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
จากความสัมพันธ์พบว่าความสามารถทางการแข่งขันสำหรับการเป็นผู้ประกอบการต้องอาศัยพื้น
ฐานความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่ผู้บริหารต้องหาวิธีในการบริหารจัดการความรู้ให้เกิดมูลค่าต่อไป 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
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จากการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ใน 2 ส่วน ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะงานวิจัยเรื ่องการพัฒนาทุนมนุษย์เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม  นำไปใช้ปฏิบัติ
แต่ละปัจจัย ดังนี ้

5.3.1.1 ข้อเสนอนำไปใช้ปฏิบัติในปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ดังนี ้
1) ปัจจัยด้านทุนทางกายภาพ วิสาหกิจชุมชนขควรเน้นส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

และพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากเช้ือเพลิงชีวภาพ เป็นต้น 
2) ปัจจัยด้านทุนสินทรัพย์ทางการเงิน วิสาหกิจชุมชนควรเน้นมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) ปัจจัยด้านทุนภูมิปัญญาวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชนควรเน้นมีการส่งเสริมการปลกูฝงั

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยว 
4) ปัจจัยด้านทุนทรัพยากรมนุษย์ วิสาหกิจชุมชนควรเน้นการส่งเสริมให้ภาคประชาชน

มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย แผนงานการขับเคลื่อนและบูรณาการเชื่อมโยงแผนชุมชนทุกระดับ 
แผนงานส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาสังคม แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการจัด
สวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนสวัสดิการ แผนงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมใน
การปกครองในระบบประชาธิปไตย 

5.3.1.2 ข้อเสนอนำไปใช้ปฏิบัติในปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ ดังนี ้
1) ปัจจัยด้านความจำเป็นในการพัฒนาทุนมนุษย์ ควรเน้นให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา

ตนเองและเรียนสิ่งใหม่ต่อธุรกิจต่อไป 
2) การฝึกอบรม ควรจัดการฝึกอบรมในเฉพาะด้านที่ส่งผลต่อการพัฒนาหรือการสร้าง

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการเชิญผู ้เชี่ยวชาญมาเป็นพี ่เลี ้ยงคอยให้คำแนะนำ เพื่อ
พัฒนาการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

3) การรับฟังการบรรยาย ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อเป็นการรับฟังและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่การสร้างเข้าใจและหาแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

5.3.1.3 ข้อเสนอนำไปใช้ปฏิบัติในปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน ดังนี ้
1) ปัจจัยด้านการบริหารต้นทุน ควรเพิ ่มเติมเรื ่อง การมีการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการผลิต 
2) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านนวัตกรรม ควรเพิ่มเติมเรื่อง การมีการผลิต

และการทำตลาดของสินค้าใหม่ การมีการวิจัยหรือพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ 
3) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด ควรเพิ่มเติมเรื่อง การมีตราสินค้า

ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) ในช่วงเวลาวิกฤตโควิด 19 สินค้ามี
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
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4) ปัจจัยด้านการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ ควรเพิ่มเติมเรื่อง การมีการควบคุม
คุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง การมีจัดหาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
5.3.2.1 ควรศึกษาตัวแปรแฝงอื่นที่อาจจะส่งผลต่อการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม  เช่น ทักษะการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการยึดมั่นในคุณธรรม 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน และปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีมเป็นต้น  

5.3.2.2 ควรศึกษาตัวแปรสังเกตอื่นที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม  เช่น การรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์กร บรรยากาศองค์กร คุณลักษะของงาน      
เป็นต้น 

 
 

 



ชื่อ   : อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์  
ตำแหน่งบริหาร  : หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  
สังกดั  : สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  
           วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 09-1462-8295 
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อยู่ระหว่าง
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)  
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล 

บรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

 
ผลงานวิชาการในระยะ 5 ปีที่ผา่นมา 
งานบริการวิชาการ 

- วิทยากรหลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม จัดโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก 
- วิทยากรหลักสูตรอบรมผู้ช่วยทูตทหารบกไทย / ต่างประเทศ ประจำปี 2566 จัดโดยกรมข่าว

ทหารบก 
- วิทยากรหลักสูตรพฒันาบุคลิกภาพสำหรับนกับรหิาร (Personal Branding) บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จำกัด สาขาอโศก 
- วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันามาตรฐานอาชีพกลุ่มวิสาหกจิท่องเที่ยวโดยชุมชน      

แบบมสี่วนร่วมด้านสมรรถนะงานบรกิาร จงัหวัดพัทลุง โดยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2563) 

- วิทยากรหลักสูตรนกับริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถ่ินระดับต้น) จัดโดยสถาบันพฒันาบุคลากร
ท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน (2563-ปจัจบุัน) 

- วิทยากรในการปฐมนเิทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินบรรจุใหม่ จัดโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน (2562-ปัจจุบัน) 

- วิทยากรหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 31 จัดโดยสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ืน (2562) 

- วิทยากรการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพ แก่ผูป้ระกอบการด้านอาหาร 
โดยแบ่งออกเป็น 12 ภูมิภาคทั่วประเทศ จัดโดยธนาคารออมสิน (2562) 

- วิทยากรหลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่ 8 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2562) 



- วิทยากรหลักสูตรนกับริหารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 42 จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
(2562) 
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