
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เลขท่ีค ำขอ      . หมำยเลขผูส้มัคร 
วัน เดือน ปี   .

แบบย่ืน
ค าขอเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถนะ
ของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

/ 

C B - -     รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ  .
ต ำแหน่ง            .

ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้ำรำชกำร  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
 พนักงำนเอกชน   ผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัว   
 นักศึกษำ     อื่นๆ   . 

1. ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร) หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ      .  
สาขา                                                                  อาชีพ        ชั้น   .  

ประวัติผู้สมัคร
- -  นาย     นาง      นางสาว  วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด             อาย ุ   ปี   

(*)ชื่อ             นามสกุล                ศาสนา          สัญชาติ         . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่ำงช่ือกับนำมสกุล) 

- - - - (*)เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

(*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

ที่อยู่   หมู่ที ่         ตรอก/ซอย           ถนน   . 
ต ำบล/แขวง         อ ำเภอ/เขต       จังหวัด   รหัสไปรษณีย์

(*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ 

(*) อีเมล์  . 

 ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั 

ที่อยู่        หมู่ที ่       ตรอก/ซอย         ถนน   . 
ต ำบล/แขวง           อ ำเภอ/เขต             จังหวัด         รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ 

ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ท างาน (ชื่อตามนิติบุคคล)  . 
หน่วยงำน         ที่อยู่    . 

 หมู่ที ่  ตรอก/ซอย          ถนน   . 

ต ำบล/แขวง           อ ำเภอ/เขต             จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์
- เบอร์โทรศัพท์ - โทรสำร 

เว็บไซต์   .
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 ที่อยู่ปัจจุบัน              ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน       ที่อยู่สถานทีท่ างาน  

2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากขอ้มูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 บธ.บ. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

2 บธ.ม. การตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ 

3 ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ประวัติการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

1 2565 ปัจจุบัน คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2 2562 2565 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3 256 2562 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4 255 2561 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

5 2563  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ทุนมนุษย์และการประกอบการ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

6 2562  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการค้า  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

7 2557-
ปัจจุบัน 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

8 2557 2558 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และ
องค์การ  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

9 255 2558 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 2552  ประธานโครงการพัฒนาบุคลากร ภายใต้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท 
เอ็มเค เรสโตรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

11 2552 2555 ประธานศูนย์ให้การศึกษานอกสถานที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

12 2552 2556 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

13 2552  Corporate consulting  บริษัท จินตนาอินเตอร์เทรด จ ากัด 
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14 2549 2551 ผู้ประสานงานโครงการพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

14 2549  Corporate consulting  บริษัท สถาพร มาเกตติ้ง จ ากัด 

16 2547 2554 อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิทยาเขตพณิชยการ 
พระนคร 

17 2544 2544 อาจารย์พิเศษ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้น (ปวส.)  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร 

18 2540 2551 กองบรรณาธิการ หนังสือวิชาการทางด้าน
บริหารธุรกิจ ของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน ์

บิซิเนสเวิร์ล 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปจัจุบนัลงไป) 

ล าดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 หลกัสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับนักศึกษา/นักวิจัย (จาก วช ร่วมกับ NECAST) 

2 หลักสูตร นวัตกรรม 101 จาก ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

3 
หลักสูตร Google Certificate Edudator Level 1 [วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ MBRO 
GLOBAL (Google for Education Partner)] 

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ 

ล าดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที ่

1 การอบรม “การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ในแนวทาง Outcome – Based Education (OBE)” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 หลักสูตร โครงการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

3 
 

หลักสูตร Retreat "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน" ระดับคณะและสถาบัน มรภ.สวนสุนันทา ปี
การศึกษา2564 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

4 หลักสูตร เสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certificate 
Edudator Level 1  

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ MBRO 
GLOBAL (Google for Education Partner) 

5 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ
โครงการชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

6 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนที่ทันสมัย ในศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

7 หลักสูตร โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

8 โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กองบริหารงานบุคคล ณ โรงแรมผึ้งหวาน รีสอร์ท 
จังหวัดกาญจนบุรี 



9 หลักสูตร โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

10 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

กองบริหารงานบุคคล ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ าบีช รี
สอร์ท  จ.เพชรบุรี 

11 หลักสูตร โครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ปีการศึกษา 2558 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

12 หลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.4 
และ มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

13 โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรม เรื่องการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการท างานวิจัยเชิงปริมาณ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานและ
เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงแรม
ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) 

ณ ห้องหิรัญญิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโดย วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ 

16 การประชุม Chula Engineering Innovation Expro 
2015 ภายใต้แนวคิด รากฐานสู่สังคมนวัตกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

17 โครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

18 การพัฒนาชุดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

19 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โดย TRIZ - กุญแจสู่ความส าเร็จในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ.ห้องประชุม
ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป  
  ประวัติกำรท ำงำนปัจจบุัน (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองกำรผำ่นงำน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด       
  ตัวอยำ่งผลงำน กิจกรรม หรอืรำงวัลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองบุคลำกรตำมขอบข่ำยท่ีก ำหนด (ถ้ำมี) 
 
 
 



5 

 

7. การช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ช ำระเงินผ่ำนเคำเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงินผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงินผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหต ุ
- ค่ำธรรมเนียมเป็นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่ค่ำธรรมเนียม ที่สถำบันฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มียอดช ำระรวมเกิน 50,000 บำท ต่อรำยกำร ค่ำธรรมเนียม 15 บำทตอ่รำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 ช ำระเงินแล้ว  
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 

 บันทึกเข้ำระบบฐำนข้อมลูแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตำมทีผู่้สมัครกรอก
ทุกประกำร 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 
 

   ท่ำนสนใจรับ    ข้อมูลข่ำวสำร   ข้อเสนอพิเศษ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรับกำร

ประเมิน อย่ำงน้อย 30 นำที  
2. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมแต่

กรณี ตำมท่ีองค์กรท่ีมีหน้ำท่ีรับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
4. กรณี ท่ีผู้เข้ำรับกำรประเมิน ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ำรับกำรประเมิน ยินดีด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน 

5. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมิน ด้วยตนเอง
ผ่ำนเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

C B -     -  

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ช่ือ                                                       
                           นำมสกุล                                                  
                           คุณวุฒิ                                
                                                                                           
วันท่ี        เดือน                     พ.ศ.            . เวลำ                          
ณ                                                                                      . 

 
 

                                           . 
(ลงลำยมือชื่อผู้เข้ำรับกำรทดสอบ) 

 

Photo 1” 
ชลภสัสรณ์ 
สิทธิวรงค์ชัย 
Ph.D.(การจัดการ) 

X 



1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจ็บ ระหว่ำงกำรประเมิน ผู้เขำ้รับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แลว้ว่ำ ไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สำมำรถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวธิีกำรประเมินให้มี

ควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับมำตรฐำนอำชีพ เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถแสดงสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
1.3. หำกมีขอ้สงสัยในขั้นตอนกำรประเมิน หรือ หลักฐำนในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันมสีิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลกำร

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพนั้นได ้
1.4. หำกมีขอ้สงสัยในหลักฐำนของกำรประเมิน สถำบัน หรือ ผู้ที่สถำบันมอบหมำย หรือ องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หวัหน้ำคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สำมำรถให้ผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้ออกค่ำใชจ้่ำยทั้งสิน้ 
1.5. ค ำตัดสินของ หัวหนำ้คณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบันจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพือ่ใช้ในกำรติดต่อให้บริกำรประชำสัมพันธ์หรือใหข้้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง ส ำรวจ

ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรประเมินในกิจกำร หรือกจิกรรมของ สถำบันฯ เท่ำนั้น 
2.2. สถำบันขอรับรองวำ่จะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สถำบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญำตจำกผู้เข้ำรับกำรประเมินเท่ำนั้น 
2.3. ในกรณีที่สถำบันได้ว่ำจ้ำงหนว่ยงำนอื่นเพื่อให้ด ำเนินกำรเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ำรับกำรประเมิน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิง

สถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สถำบันเป็นต้น จะก ำหนดให้หนว่ยงำนที่ได้วำ่จำ้งให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ำรับกำรประเมินและก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของสถำบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  
- ข้อมูลตำมทีร่ะบไุว้ในค ำขอ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
- ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ นโยบำยรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้ 

สถำบันใช้ข้อมูลตำมที่สถำบันเห็นสมควร 

- ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำธรรมเนยีมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอนี้ภำยในระยะเวลำที่สถำบันก ำหนด 

 

      ยอมรับข้อตกลงและลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

   
 

                                                                                ลงชื่อ                                                        ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                             ( นางสาวชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย) 
                                                                                           วันที่         /        /            .         

หำกมีขอ้สงสัย หรอื ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติม ติดตอ่ สถำบันคุณวุฒวิิชำชีพ (องคก์ำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่ำน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วันที่ รอบการประเมิน ผู้ประเมิน 

   

     
     

     

   
   

   
 

 บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



















































 
 
 
 

การส่งเสรมิอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดบัผลิตภัณฑ์แบรนด์ผูส้งูวัย 
สู่ตลาดสากล 

(Promoting the Careers of Seniors to Elevate Products,  
Brands Seniors International Market) 

 
 
 
 
 

ชลภัสสรณ ์ สิทธิวรงค์ชัย 
ชุติกาญจน ์ ศรีวิบูลย ์
สุวิตา  พฤกษอาภรณ ์
ชุมพล  รอดแจม่ 
วุฒิพงศ์  จันทร์เมืองไทย 

 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2564 



การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 
สู่ตลาดสากล 

(Promoting the Careers of Seniors to Elevate Products,  
Brands Seniors International Market) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชลภัสสรณ ์ สิทธิวรงค์ชัย 
ชุติกาญจน ์ ศรีวิบูลย ์
สุวิตา  พฤกษอาภรณ์ 
ชุมพล  รอดแจม่ 
วุฒิพงศ์  จันทร์เมืองไทย 

 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2564 



กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย  
สู่ตลาดสากล” ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและดูแลอย่างดียิ่งจากอธิการบดี 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการด าเนินการวิจัย
ครั้งนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
และแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบพระคุณตัวแทนประธานชมรมคลังปัญญาอาวุโส
จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน 
ตัวแทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทนส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกท่านในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กรุณาให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและให้การสัมภาษณ์ในการวิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงานทุกคน ที่ให้ก าลังใจ 
และให้การสนับสนุนด้านการศึกษาทุก ๆ ด้านในครั้งนี้ คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากการท า
รายงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง บูรพคณาจารย์
ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางท่ีดี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร 
 

คณะผู้วิจัย 
กันยายน  2564 

 
 



ข 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนา

อาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย 2) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์
แบรนด์ของผู้สูงวัย และ 4) ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล เป็นกรอบการวิจัย 
พ้ืนที่ด าเนินการวิจัย คือ ต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช้วิธีคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์  
สถิติเชิงอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย 

จ าแนกเป็น (1) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรส่วนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
กสิกรรม ได้แก่ การท าสวนมะพร้าว การท าสวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ การประมง 
ท านาเกลือ และท านาข้าวบ้างเล็กน้อย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เปนขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิตน้ าปลา อาหาร แปรรูปสัตว์น้ า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภาวะเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวอย่างตอเนื่อง เปนผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อ านาจซื้อในมือประชาชนเพ่ิมขึ้น ท าให้ภาคการบริโภคและภาคบริการของจังหวัด
ขยายตัว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดและการเร่งเบิกจ่ายการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งผลให้
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวเช่นกัน (2) สถานที่ท่องเที่ยว 
แบ่งได้ (2.1) สถานที่ส าคัญ ได้แก่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดอนหอยหลอด ตลาดน้ าอัมพวา 
ค่ายบางกุ้ง อนุสรณ์สถานแฝดสยาม อิน-จัน อุทยาท ร.2 บ้านแมวไทยโบราณ พิพิธภัณฑ์เรือ  
ตลาดริมทางรถไฟ (ตลาดร่มหุบ) เตาตาล และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ( 2.2) วัดที่ส าคัญ ได้แก่  
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดบางกะพ้อม วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดจุฬามณี  
วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดศรัทธาธรรม วัดอินทราราม วัดบางกุ้ง และ
โบสถ์ปรกโพธิ์ และ (2.3) ตลาดน้ า ได้แก่ ชุมชน/ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าท่าคา และตลาดน้ าบางน้อย 
(3) เครือข่ายการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ พบว่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยง
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ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างเครือข่ายในการตอบสนองการสร้างอาชีพ เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ กระจายรายได้ อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งผู้สูงอายุบางกลุ่มประกอบอาชีพเสริม 
และบางกลุ่มประกอบอาชีพหลักของตน เพ่ือด ารงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ให้ชนรุ่นหลัง ในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการรวมตัวตามความเหมาะสมของเวลาและโอกาสของผู้สูงอายุ   
(4) การได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ พบว่า ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่อความต้องการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความมั่นคงและความเข็มแข็ง 
ในอาชีพ โดยมีขอบเขตในการปฏิบัติงานให้ เพ่ือมีความเห็นสอดคล้องกับการท างาน และส่งผลให้เกิด
ระบบการจัดการในการด าเนินงานที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านการประกอบอาชีพของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นที่มีอยู่
ดั้งเดิมและสามารถสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความเข็มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี และ (5) ความต้องการ 
ในการพัฒนาอาชีพ พบว่า การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร และ
ค้าขาย ซึ่งอยากให้ช่วยเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

2. การวิเคราะห์ทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของชุมชน  
ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า (1) ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของทุนทางสังคมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ของชุมชนที่มีร่วมกันจนท าให้
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามของคนในอดีต ที่คิด ท าขึ้น แสดงออก และสืบทอดด้วยการปฏิบัติ  
ซ่ึงสามารถจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ซึ่งลักษณะทั้ง 3 ชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) วัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ 2) วัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์
พิเศษหรือเนื้อในของวัฒนธรรม และ 3) วัฒนธรรมที่ภูมิปัญญาดังเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่  
(2) ทุนทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ เนื่องจาก เป็นชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
เมืองรอง ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมไม่ต่างจากกรุงเทพ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ 
พืชผักต่าง ๆ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัด ประมาณ 142,000 ไร่ 
ในเขตอ าเภอบางคนที จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมืองฯ 
พืชส าคัญ ได้แก่ มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ และข้าว และ (3) ทุนทางการท่องเที่ยว สภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนในปัจจุบัน ก าลังจะพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วนั้นจ าเป็นที่จะต้องมี
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มิใช่เพียงแต่การมีวัตถุดิบทางการท่องเที่ยว คือ ความสวยงาม
ทางธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของคน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวเหมือนที่เป็นมาในอดีตเท่านั้น แต่อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีกหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจากการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งความเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ 2) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  
3) การคมนาคมขนส่ง และ 4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 



ง 

3. หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
จ านวน 5 หลักสูตร แบ่งเป็น (1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  
(1.1) หลักสูตรการท าน้ าตาลมะพร้าว (1.2) หลักสูตรการท ากล้วยฉาบ และ (1.3) หลักสูตรการท า
ขนมเปี๊ยะ และ (2) การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (2.1) หลักสูตรการท าสบู่เหลว
จากดอดกุหลาบ และ (2.2) หลักสูตรการท าถุงไม้หอมจากดอกกุหลาบ 

4. องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ (1) ด้านการอบรมอาชีพ (2) ด้านความรู้และประสบการณ์ (3) ด้านการจัดตั้งสถานที่จัดจ าหน่าย 
และ (4) ด้านการท าเอกสารงบประมาณ สามารถอธิบายรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
ได้ร้อยละ 68.28 พบว่า รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย = 1.898 + (.504 *  
ด้านการอบรมอาชีพ (x1)) + (.035 * ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4)) สามารถอธิบายรูปแบบ
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ได้ร้อยละ 81.3 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน 
การพยากรณ์ เท่ากับ   .115 

5. โลโก้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้สูงวัย
ในชุมชน มาถ่ายทอดเป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างมีเสน่ห์ แบ่งเป็น 3 สีที่มีโทนอบอุ่น สบายตา และมีความตัวแทนวิถีชีวิตของผู้สูงวัยในชุมชน 
ได้แก่ (1) สีฟ้า แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของผืนน้ า แม่น้ าล าคลอง ซึ่งสายน้ าเป็นวิถีชีวิต  
ที่ผูกพันธ์กับผู้คนในชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาวนาน (2) สีน้ าตาล แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของผืนดิน 
สะท้อนการด ารงชีพด้านเกษตรกรม รวมถึงเป็นสีจากวัสดุในท้องถิ่นที่น ามาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  
แบรนด์ผู้สูงวัย และ (3) สีเขียว แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) แบ่งเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) คุณสมบัติด้านรสชาติ (2) คุณสมบัติด้านสีสัน และ (3) คุณสมบัติด้านการเก็บ
รักษา จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน และ
ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งน ามาสู่การออกแบบโลโก้และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 
จ านวนทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ จ าแนกเป็น (1) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 22 
ผลิตภัณฑ์ และ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ 

7. การยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล พบว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 
จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ OTOP เครื่องหมายพัฒนาชุมชน 
(พช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ส าหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล ได้แก่ (1) สังคมออนไลน์ (2) ร้านค้า
ออนไลน์ และ (3) ร้านค้าชุมชน 
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This study aims to 1)  Analyze the economic capital of communities for career 

development and products, brands seniors 2)  development and promote the Careers of 
Seniors in the community 3)  Development Products of Brands Seniors, and 4)  Elevate 
Products, Brands Seniors International Market as research frameworks.  Bang Tee District, 
Samut Songkhram province.  The samples are elderly people in Samut Songkhram 
province.  Use a simple random selection method.  Research tools are questionnaires 
and interviews. Analyze data using statistical analysis use maximum, minimum, average, 
and standard deviation Inferred statistics analysis Section Use procedural multiplication 
analysis and qualitative research. 

The results of the research showed that 
1.  Reviews of community economic capital for professional development and 

products of the elderly classified as (1) Economic situation found that the majority of the 
population engaged in agriculture and agriculture, including coconut farming, orcharding 
such as lychee, grapefruit, bananas, vegetable crops, fishing, salt farming and rice farming. 
As a result of the government's stimulus policy, it is encouraging increased purchasing 
power in the hands of the people.  As a result, the province's consumption and service 
sectors expanded, along with the province's good economic conditions and the 
acceleration of public spending disbursements. As a result, private investment continued 
to expand, including agricultural output.  (2)  Tourist attractions can be divided (2. 1) 
Landmarks include Krom Luang Chumphon Court, Udomsak District, Don Hoi Sao. 
Amphawa Floating Market Bang Kung Camp, Siam Twin Memorial, In-Chan, Uthayat, R.2 
Ancient Thai Cat House, Boat Museum The major temples are Wat Phet Samut 
Worawihan, Mae PhraBang Temple. Wat Bang Kapam Wat Phummarin Kudi Thong, Wat 
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Chulamanee Wat Amphawan Jetiyaram, Wat Bang Khae Noi, Wat Bang Khae Yai, Wat 
Sati Tham, Wat Indraram, Wat Bang Kung and Prak Pho Church, and (2. 3)  Floating 
markets are community/floating market. Tha Kha Floating Market and Bang Noi Floating 
Market.  (3)  The occupational network of the elderly was found to be systematically 
managed.  There are intert; To create jobs, create careers.  Some elderly people have 
auxiliary occupations and some of their main occupations.  To maintain wisdom and 
identity for future generations.  In connecting with each other, it is a combination that 
is appropriate for the time and opportunity of the elderly. (4) Occupational support was 
found to be promoted by public and private agencies against the need for occupational 
integration of the elderly to create stability and occupational stiffness, with scope to work in 
order to have an opinion in line with work, and resulting in an operational management system 
that affects the occupational factors of the elderly's quality of life to be a common practice 
that benefits the development of the profession and promotes the local occupation that 
exists in the traditional way and can be consistent with the development plan of the local 
government organization by engaging the elderly with related government agencies to be 
strong and well managed.  and ( 5 )  The need for professional development found that 
most of the elderly occupations were farmers and traded, which they wanted to help 
with the processing of agricultural products.  Packaging development as well as 
distribution channels  

2. Analysis of social capital in culture, economy and tourism of communities in 
Samut Songkhram It was found that (1)  cultural capital, the wisdom of people in the 
community, is an element of social capital that is critical to developing the potential 
in the areas of the community that together make the culture good for the people of 
the past.  The three communities can be divided into 3 areas:  1)  Heritage culture.  
2) Cultures that are unique or fleshy in culture, and 3) cultures where wisdom is original 
and modern wisdom.  (2) Economic capital Community Economic Infrastructure It is a 
community located in Samut Songkhram province that is the center of the prosperity 
of the secondary city. Nowadays, the progression is no different from Bangkok, with 80 
percent of the population engaged in agriculture and agriculture, including coconut 
farming.  Orchards such as lychee, grapefruit, vegetable crops, fisheries, coastal 
aquaculture, provincial farmland. Approximately 142,000 rai in Bang T district, the most 
farmland, second only to Amphawa district and Muang District. and (3) Tourism capital, 
current community tourism conditions It is about to develop into a tourism industry, it is 
necessary to have more elements involved, not just the presence of tourism ingredients, 
namely natural beauty.  Arts, archaeological sites, cultures, traditions and lifestyles in the 
local society, which is only appealing to tourism as it was in the past.  According to 
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education and data collection, the relative relevance of tourism elements includes:  
1) natural resources, 2) infrastructure and tourism facilities, 3) transportation and 4) cultural 
resources.3.  Five courses promoting the careers of seniors to elevate products, brands 
seniors international market:  ( 1)  Processing of agricultural produce, 3 courses:  
(1.1)  Coconut Sugar Making Course (1.2) , Banana Plastering Course, and (1.3)  Spring 
Rolls Making Course and (2)  Waste Material Processing There are 2 courses:  (2. 1) , A 
course on making liquid soap from the roses, and (2. 2)  A course on making fragrant 
wooden bags from roses. 

4. Four elements of the development and career promotion model of the elderly: 
(1)  Careers Training, (2)  Knowledge and Experience, (3)  Establishment of Distribution 
Locations, and (4)  Budget Documentation.  68. 28%  of the development and career 
promotion patterns of the elderly can be explained.  showed that the development 
and promotion patterns of the elderly = 1.898 + (.504 * Careers Training (x1)) + (.035 * 
Budget Documentation (x4) )  could explain the development and promotion patterns 
of the elderly by 81.3% with a deviation in forecasting standards equal to   .115. 

5.  The elderly brand product logo is a product that brings knowledge and 
experience from the elderly in the community to convey their identity. The way of life 
of the community is charmingly passed down from generation to generation, divided 
into 3 colors with warm, comfortable tones and representing the lifestyle of the elderly 
in the community:  (1)  Blue represents the naturalness of the water.  The river, the 
canal, which is a way of life that has long been tied to the people of this community 
(2) Brown. It represents the naturalness of the land. Reflecting farmers' livelihoods, as 
well as colors from local materials developed into elderly brand products, and  
(3) Green represents the naturalness of trees, plants, local plants. 

6. The development of elderly brand products according to Community Product 
Standards breaks down three benchmarks:  (1)  taste properties, (2)  colourful properties, 
and (3)  preservation features from interviews with elderly representatives, elderly club 
president representatives, community leaders' representatives, and provincial community 
development agency representatives.  This brings to the logo design and development 
products of Brands Seniors, 30 products classified as (1) 22 Food and Beverage Products 
and (2) 8 Products of Use. 

7. Elevating elderly brand products to the international market It found that 7 
elderly brand products were secondary to relevant product standards, including OTOP, 
Community Development Mark and Community Product Standards.  Modern trade 
channels for elderly branded products to the international market include (1)  Social 
Media, (2) Online Stores, and (3) Community Stores. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การระเบิดจากข้างใน” คือ  
การพัฒนาชุมชนให้อยู่รอด พอมีพอกิน เข้มแข็ง และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเสียก่อน 
รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
เริ่มจากในระดับหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมกว่า 25,000 หมู่บ้าน สร้างวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน 
สหกรณ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จัดสรรกองทุนหมู่บ้าน เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคม  
ในระดับพื้นฐานของประเทศมีความเข้มแข็งแล้วก็จะขยายผลในวงกว้างออกไปสู่ระดับจังหวัด ภูมิภาค 
ทั้งประเทศ จนถึงขยายสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลกต่อไป รวมถึง 
การพ่ึงตนเอง คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ 
“พ่ึ งตนเองได้” ดังพระราชด ารัสความตอนหนึ่ งว่า “...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน 
ในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ – ก่อน เป็นสิ่งส าคัญยิ่งยวด” เพราะผู้มีอาชีพ
และฐานะที่จะพอพ่ึงพาตนเองได้ย่อมพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปได้  รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างรายได้ การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของธุรกิจให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ งพร้อมส าหรับการแข่งขัน 
ทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
สภาพความพร้อมที่จะแข่งขันทางการค้า ทั้ งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน (สัญญา เคณาภูมิ , 2558) จากแนวทาง 
การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางที่ชัดเจน 3 ประการ คือ การพัฒนาต้องน า  
“ คน ” เป็นตัวตั้งยึดหลัก “ ประโยชน์สุขของประชาชน ” และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน 
ประการที่สอง  ยึดหลักภูมิสังคม ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น เน้นกระบวนการ
ศึกษาและการวางแผนที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และลักษณะของภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์  
สภาพธรรมชาติแวดล้อมรอบ ๆ ตัวคน ค านึงถึงการด าเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมที่จะเข้าไปพัฒนา 
ตามลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณีที่ต่างกัน ประการที่สาม 
การพัฒนาต้องเริ่มต้นจากการพ่ึงตนเอง รู้จักประมาณตน รู้ศักยภาพของตน และด าเนินการ 
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และท าตามล าดับขั้น สร้างพ้ืนฐานความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ครอบครัวให้พอมี พอกิน พอใช้ก่อน โดยวิธีการที่ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อพัฒนา
ตนเองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว จึงค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มพ่ึงพากัน
และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้แล้ว จึงขยายเครือข่ายเชื่อมสู่สังคมภายนอก 
(กัญญามน อินหว่าง และคณะ, 2557) 
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จากที่ ลั กษณะประชากรสู งอายุมี แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ มผู้ สู งอายุวัยปลาย  
และมีแนวโน้มการย้ายเข้าสู่เขตเทศบาลของผู้สูงอายุขึ้น ลักษณะของสังคมเมืองจะมีวัฒนธรรม  
ที่แตกต่างจากชนบท การรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมทางสังคม การดูแลทางสังคมจะมีลักษณะ 
เป็นกลุ่มย่อยมากขึ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทมากขึ้นในการประสาน จัดตั้งและ
ส่งเสริมกลุ่มย่อยเหล่านี้ให้สามารถดูแลกันในชุมชน สร้างกลไกย่อยในชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือการดูแลทางสังคมโดยส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม อาสาสมัครในการบริการ  
แต่จะเห็นว่า ในเขตชุมชนเมือง และชุมชนรอบนอก ยังมีความแตกต่างกันมาก เนื่องมาจาก 
สภาพความเป็นชุมชนเมืองไม่เอ้ือเกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือกันในละแวกบ้าน
ผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ  
ในประเทศไทย เกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ ความรู้ สั งคม สังคม จิตใจ ครอบครัว  
และค่านิยมที่ เปลี่ยนแปลง (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2554)  
โดยจะเห็นว่า ปัญหาของผู้สูงอายุที่เป็นสาเหตุหลัก ๆ มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ปัญหาด้านสังคม  
2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และ 3) ปัญหาด้านกายภาพของผู้อยู่อาศัย เมื่อผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาพ 
ที่ต้องการผู้ดูแล สมาชิกของครอบครัว จึงต้องเข้ามามีบทบาท แต่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
โครงสร้างของครอบครัวได้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยมีขนาดครัวเรือนลดลง ท าให้ครอบครัว  
มีความอ่อนแอจนไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวนประชากรสูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน 
กลายเป็นประเด็นส าคัญ ที่นักประชากรศาสตร์ ผู้บริหารนโยบาย ผู้น าระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ 
รวมถึงนักการตลาดทั่วโลกต้องจับตามอง เนื่องจากภาวะผู้สูงอายุนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ 
แค่ตัวบุคคลหรือภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างไปจนถึงระดับประเทศและ
ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจ (รติมา คชนันท์ , 2561)  
ทั้งนี้  องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) (United Nation, 2015) เสนอว่า ผู้สูงอายุ 
(older person) สามารถแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และ (3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged 
society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ จากการส ารวจ พบว่า ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนประชากรทั้ งหมด 66,558,935 คน มีจ านวนประชากรผู้สู งอายุ  60 ปีขึ้นไป  
จ านวน 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73% จ าแนกเป็นภาคเหนือ จ านวน 2,287,470 คน  
คิด เป็ น ร้อยละ 18 .87%  ภาคกลาง จ านวน  3 ,215 ,275 คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ 17 .77%  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,532,115 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04% ภาคตะวันออก จ านวน 719,044 
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คน คิดเป็นร้อยละ 14.85%  และภาคใต้  จ านวน 1 ,382 ,155 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%  
ในส่วนของจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,063,871 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.78% นครราชสีมา จ านวน 453,388 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12% เชียงใหม่ จ านวน 
333,692 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75% ขอนแก่น จ านวน 312,933 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36% และ
อุบลราชธานี จ านวน 276,628 คน คิดเป็นร้อยละ 14.73% แต่หากพิจารณาจังหวัดที่มีร้อยละ
ผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี จ านวน 48,135 คน คิดเป็นร้อยละ 23.09% ล าปาง จ านวน 
170,029 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%  ล าพูน จ านวน 92,945 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%  
แพร่ จ านวน 100,880 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84%  และสมุทรสงคราม จ านวน 43,019 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.25% ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายไปยังระดับพ้ืนที่รากหญ้าและส่งเสริม
ศักยภาพให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสพัฒนาสร้างรากฐานที่ เข้มแข็งสินค้าต่าง ๆ ในการส่งออก   
มักมีบรรจุภัณฑ์ติดไปด้วยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จึงจัดเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความส าคัญ 
ที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
ได้การท าฐานข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระดาษ โลหะ และแก้วเป็นการรวบรวมผู้ผลิต  
ที่มีอยู่ในประเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งต่อผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์
ต่อภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป โดยพิจารณาจากข้อมูลภาคการผลิต  
การลงทุน การใช้วัตถุดิบ และบุคลากรพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
ประสบนั้น มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด และแรงงานในระดับปานกลาง และให้ความส าคัญน้อย
กับปัญหาด้านการเงินหากแต่มีปัญหาด้านภาษีเงินได้และภาษีการค้าในระดับมากสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มปรับตัวควบคู่ ไปกับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนส าคัญในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ทั้งเพ่ือบรรจุสินค้าส าหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและส่งออกชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้กับ
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ นอกจากนี้ แล้ วผู้ประกอบการยังควรที่ จะเน้นการออกแบบ  
เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษและไม่ใช้สารฟอกสีเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิต  
ในระยะยาวแล้ว ยังจะเป็นการปรับปรุง เพ่ือให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎระเบียบของต่างประเทศ
และตรงกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2556) ทุกวันนี้นักธุรกิจ
สมัยใหม่ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้างแบรนด์และตราสัญลักษณ์ของสินค้า ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ดังนั้นในการท าวิจัย เรื่อง การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์  
ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล โดยเน้นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้สูงวัย 
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยกระดั บมาตรฐานสากล 
ให้เป็นที่ยอมรับน าไปสู่การจ าหน่ายมากขึ้นและเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนสร้างรายได้  
ให้กับครอบครัว ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ในที่สุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะน าไปสู่
ความสมดุลในชีวิตสูงวัย และท าให้ผู้สูงวัยมีความอยู่ดีมีสุขและเป็นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและนานาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย 
2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน 
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 
4. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ 
ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล โดยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและ

ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์
ของผู้สูงวัย และยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ 

ผู้สู งวัยสู่ตลาดสากล ในต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

3. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงวัยในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 43,019 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 22.25) ของจังหวัดที่มีร้อยละผู้สูงอายุมากที่สุด 
4. ขอบเขตเวลำ 

การศึกษาครั้งนี้ด าเนินการวิจัย ระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม พ.ศ. 2564 – กันยายน 
พ.ศ. 2564) 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. มีนวัตกรรมชุมชน / เกิดการพัฒนาอาชีพใหม่แก่ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
2. มีต้นแบบชุมชนเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง 

อย่างน้อย 1 ต้นแบบนวัตกรรม 
3. เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5  

ต่อปี 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้จากการพัฒนา / 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ผู้สูงวัยและประชาชนน าเอาความรู้และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 5 
6. เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงวัยและประชาชนในชุมชน เ พ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10 



5 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามความหมาย  

ของค าต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1. การส่งเสริมอาชีพ หมายถึง การสร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนให้ได้รับการส่งเสริมและ 

มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ตลอดถึงส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ตลาดภายนอก  
อย่างมีมาตรฐานสากล สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชน 

2. ผู้สูงวัย หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุตามปฏิทิน  
โดยแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยไว้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging 
society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (2) ระดับสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง
สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือ 
มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้น  
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์  และ (3) ระดับสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มที่  (Super-aged society) 
หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากร 
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มที่ 

3. การยกระดับผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือ 
ตัวผลิตภัณฑ์ก็ได้ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็น อาศัยทั้งระบบและกลยุทธ์
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

4. ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถ 
จับต้องได้ หรือ สิ่งที่เสนอแก่ตลาดในรูปแบบของผู้สูงวัย เพ่ือการรู้จัก การเป็นเจ้าของ การใช้หรือ 
การบริโภค และสามารถสนองความพึงพอใจ ความจ าเป็นและความต้องการตลาดได้ 

5. ตลาดสากล หมายถึง กระบวนการต้าขายสินค้าข้ามประเทศ หรือข้ามเส้นเขตแดน 
ของประเทศ โดยอาศัยกลยุทธทางการตลาดในการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งการสร้างสัมพันธ์ 
ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ค้าและผู้บริโภค   



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 

สู่ตลาดสากล ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 
สามารถสรุปสาระส าคัญและน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมาชีพของผู้สูงอายุ 
3. แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาดและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
6. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
7. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรสงคราม 
9. แนวโน้มของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
11. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ 

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมอาชีพที่มีการก าหนดแนวทาง
วิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบต่าง ๆ ในการยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงในอาชีพ  
เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพมีมั่นใจว่าถ้าได้น าไปใช้และปฏิบัติจะท าให้การประกอบอาชีพของตน 
มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งมีหน่วยงาน นักคิด นักวิชาการ ได้สร้างแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ดังนี้ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้มีความสามารถ

ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้แก่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน 

2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน และการส่งเสริมให้ชุมชน  
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จัดสวัสดิการและบริการในชุมชน อีกทั้งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น  
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น ได้แก่  พัฒนาและส่งเสริมทักษ ะอาชีพที่ เหมาะสมกับวัย  
ทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และสนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน
และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ได้แก่  ส่ งเสริมให้ เกิดชุมชนแห่ งการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การต่อยอด
องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้  
ในชุมชน 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (cluster) 
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ 
รูปแบบการจัดการในการเพ่ิมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ  
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษใ์นชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเกี่ยวกับ 
ภาคการเกษตรที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้แก่ การจัดทาแผนบริหาร
จัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ าและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้าเพ่ือการเกษตร การก าหนด
เขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ในพ้ืนที ่

2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการ นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือสนับสนุนการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยและ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปัจจัย  
การผลิต เทคโนโลยีการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ ๆ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายของสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้  
และพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบ
ผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพ้ืนที่ 

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ ได้แก่ พัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร อาทิ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ และการพัฒนาระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศและ
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ร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยว
วิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 

4. เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ เสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและการรวมกลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตพืชและท าประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด 
(zoning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบ
วงจรโดยแปรรูปสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด และพัฒนา
กลไกจัดการความเสี่ยงที่กระทบต่อสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมท าและ
เป็นเจ้าของในการพัฒนาการเกษตรของตนและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ การจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ การสนับสนุน  
การเพ่ิมรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร และการเข้าถึงเครือข่ายพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ระบุแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและสนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และ
โอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ยกระดับการผลิต  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือ
การท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ 

 

การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 2547 - 2552 
การพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 2547 - 2552 มีสาระส าคัญ 

ดังนี้ (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส านักพระราชวัง 
สวนจิตรลดา, 2552) 

หลักการพัฒนากลุ่มอาชีพตามพระราชด าร ิ
1. การด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า เพ่ือให้

งานบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยดี 
2. การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโครงการควรก าหนดไว้กว้าง ๆ สามารถปรับให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 
3. การวางระบบและก าหนดทิศทางในการท างาน โดยการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับปรัชญาและเป้าหมายของงาน และถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
นอกจากนี้ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อระบบและทิศทางที่วางไว้นั้นไม่บรรลุผล 

4. การพัฒนากลุ่มอาชีพของประชาชนควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ไม่ท าลาย
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน 
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5. การพัฒนาหรือการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่ม โดยการจ าแนก
กลุ่มเป็นระดับชั้นอย่างกว้าง ๆ เช่น กลุ่มมีความพร้อมมาก กลุ่มมีความพร้อมปานกลาง และ 
กลุ่มมีความพร้อมน้อยหรือกลุ่มพัฒนาและกลุ่มก าลังพัฒนา เป็นต้น 

 

หลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
1. การประสานงานโดยมีคณะท างาน ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐ 

ในส่วนกลางและภาคเอกชนที่สนับสนุนการด าเนินงานมีหน้าที่ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน  
การจัดหางบประมาณ รวมทั้งการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาแต่ละกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการสนับสนุน 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว 

3. การติดตามประเมินผล จัดท าระบบฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพเพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ 
มีการติดตามให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพอย่างสม่ าเสมอ 

4. งบประมาณ ในการด าเนินงานงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพของหน่วยงานของรัฐ 
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในระยะต้น 
เช่น เงินทุนหมุนเวียน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือใช้เงินพระราชทาน และเมื่อกลุ่มมีเงินทุนเพียงพอ 
จึงใช้เงินของกลุ่มตนเองในการด าเนินงาน 

5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานให้ประชาชน
ทัว่ไปได้ทราบ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 

เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริม 
2. พัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริทั้งด้านการผลิต

และการบริหารจัดการกลุ่ม 
3. พัฒนาการตลาดของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด า ริทั้ ง 

ตลาดท้องถิ่นและตลาดประจ า 
4. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และจิตส านึกของสมาชิกในการท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์

ของส่วนรวม 
 

กรอบการด าเนินงานต่อเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
1. ส ารวจและการประเมินความพร้อมและศักยภาพในการด าเนินงานของประชาชนในพ้ืนที่

เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ  
การรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริกลุ่มใหม่หรือการรับสมาชิกใหม่ 
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2. จัดระดับศักยภาพของกลุ่มอาชีพทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแผนงานพัฒนาให้เหมาะสมตามระดับศักยภาพของกลุ่มที่มีความแตกต่าง
กัน การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของสมาชิกของกลุ่มอาชีพตามระดับศักยภาพของกลุ่มโดยเน้น 
การผลิตที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะเฉพาะตัวใช้วัสดุในท้องถิ่น รักษาความเป็นธรรมชาติ ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ โดยให้สมาชิกของ
กลุ่มอาชีพ สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง เพ่ือรักษามาตรฐานให้สม่ า เสมอ
หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ในการสร้างทีมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มในเครือข่ายรวมถึงการการจัดท าคู่มือระบบบัญชีในแต่ละกลุ่มอาชีพและพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะของสมาชิกของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดท าแผนการตลาดประจ าปีเพ่ือให้กลุ่มอาชีพทราบเป้าหมายและสามารถวางแผน
ปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองได้ การศึกษาความนิยมและแนวโน้มของตลาดส าหรับสินค้าที่ส่งเสริมให้
กลุ่มด าเนินการผลิตและน าข้อมูลมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเทคนิคการผลิต 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแสวงหาตลาดเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการสั่งซื้อ 
จากตลาดประจ าเดิมด้วยการสร้างเครือข่ายการตลาด และการเสริมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

4. พัฒนาสมาชิกของกลุ่มอาชีพให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการทางานเป็นกลุ่มและ 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบุคคล โดยการจัดการฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การศึกษา
ดูงานการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน สหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ และประกาศเกียรติคุณกลุ่มอาชีพ 
ที่ด าเนินการดีเด่น และการพบปะกันระหว่างกลุ่มอาชีพเพ่ือเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน เพ่ือสร้างคุณค่าของการท างานร่วมกัน การช่วยเหลือและ 
แบ่งปันกันและกันรวมถึงการร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม 

 

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มอาชีพ 
จุดแข็ง 
1. สมาชิกของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกันทั้งเป็นเครือญาติและเป็นเพ่ือนบ้านอยู่ใน

สังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจึงมีความเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีง่ายต่อการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหา 

2. กลุ่มอาชีพมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและความอ่อนตัว  
ในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 

3. กลุ่มอาชีพ มีความพร้อมที่จะด าเนินการผลิตทั้งในด้านของเงินลงทุน อาคารสถานที่ 
รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ท าให้กลุ่มอาชีพด าเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงเงินทุนนอกระบบ 

4. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเนื่องจากผลิตด้วยมือ มีลักษณะ
เฉพาะตัว และมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น มีความเป็นธรรมชาติ มีความโดดเด่นและมีจุดขายและ
สมาชิกของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตรงตาม  
ความต้องการของตลาด 
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5. การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผ่านทางตลาดประจ า  ซึ่งเป็นช่องทางส าคัญ 
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและยังเป็นแหล่งข้อมูลการตลาด 

จุดอ่อน 
1. สมาชิกของกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันท าให้การบริหารจัดการของกลุ่มมีลักษณะ

แบบง่าย ๆ เป็นกันเองขาดความเป็นระบบและความเด็ดขาดทั้งในด้านการผลิต การลงทุนการเงิน
และการบัญชี จึงยังไม่มีการวางแผนธุรกิจที่เป็นระบบและชัดเจน 

2. สมาชิกของกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความตื่นตัวในการติดต่อหาช่องทาง
การตลาดด้วยตนเองมักจะพ่ึงพาแต่ตลาดประจ าเป็นหลัก และขาดการความส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลและ
ข่าวสารในด้านการผลิต การตลาด และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3. สมาชิกของกลุ่มอาชีพประชาชนหลายกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายไปท างานนอกพ้ืนที่ค่อนข้างสูง
และสมาชิกท่ีอยู่ประจ ามักจะหยุดท าการผลิตในช่วงฤดูปักดาและเก็บเกี่ยวข้าว ท าให้ก าลังในการผลิต
ของแต่ละกลุ่มไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตและป้อนตลาดได้อย่างสม่ าเสมอ 

4. การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ยังไม่เน้นการผลิตที่เพ่ิมมูลค่าเท่าที่ควร
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กลุ่มยังมีปัญหาในการพัฒนารูปแบบ ความประณีต คุณภาพ และมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ 

5. เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ของกลุ่มอาชีพยังใช้ไม่คุ้มค่า ขาดการบ ารุงรักษา 
ท าให้อายุการใช้งานสั้นและเมื่อช ารุดก็ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องทิ้งไป ท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการผลิต
เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มอาชีพขาดความรู้ และขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาประโยชน์ของส่วนรวม 

 

ประเภทของผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพโดยท่ัวไป 
1. ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย 
2. เครื่องจักสานและแกะสลัก 
3. อาหารแปรรูป 
4. ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม 
5. ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้า 
6. ผลิตภัณฑ์ปักและตกแต่งผ้า 
สรุป  การพัฒ นากลุ่ มอาชีพประชาชนในถิ่ นทุ รกันดารตามพระราชด า ริ  ถือ เป็ น 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะแนวทางในการส่งเสริมอาชีพที่มีความชัดเจนสามารถ
น าไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลักการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มุ่งเน้นความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการมีส่วนร่วมมีความยืดหยุ่นในการด าเงินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน และหลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ  
ที่มีการประสาน การวางแผนงาน การประเมินผล การเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาปรับปรุงข้อเด่นข้อด้วย และแบ่งประเภท
ผลิตภัณฑ์ท าให้ง่ายและสะดวกต่อการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
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การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
แนวคิดในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพ มีสาระส าคัญ ดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น, 2558) 
การรวมกลุ่มอาชีพ 
1. การรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 

1.1 การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นที่ เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เช่น ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ระบบสาธารณูปโภค แหล่งทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

1.2 จัดแบ่งกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
1) กลุ่มอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ คือ กลุ่มที่ขาดปัจจัยการผลิต มีหนี้สินหรือ

ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดทักษะ ความรู้ โดยแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรส่งเสริมความรู้ 
แนะน าทักษะอาชีพ ประสานงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยการก าหนดแผนงาน
ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม 

2) กลุ่มอาชีพที่ พ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรง คือ กลุ่มที่ขาดการบริหารจัดการ 
อย่างเป็นระบบ ขาดคุณภาพการให้บริการ การตลาด โดยแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรเป็น  
การส่งเสริมความรู้ในระบบการบริหารจัดการกลุ่ม 

3) กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง คือ กลุ่มที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามบริบทของตนเอง 
แต่ขาดมาตรฐานการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นโดยแนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรส่งเสริม  
ให้มีมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานของรัฐในประเทศและต่างประเทศ มีการบริหารจัดการ  
ครบวงจรเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

1.3 การรวบรวมและจัดท าทะเบียนกลุ่มอาชีพ เป็นการแยกประเภทกลุ่มและจัดท าข้อมูล
ตามบริบทของการประกอบอาชีพและข้อมูลที่จ าเป็นสอดคล้องกับพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ 

1.4 ก าหนดกรอบในการรวมกลุ่มอาชีพอย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่ม 

1.5 การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การแก้ปัญหาการประกอบ
อาชีพ 

1.6 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม ทัศนคติต่อการประกอบอาชีพ อันเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบอาชีพโดยสร้างลักษณะ การจัดบันทึก การสังเกต การพัฒนาเรียนรู้  
ความขยัน การประหยัดและออม เช่น การจดบันทึก รายได้ รายจ่าย ต้นทุนทางการประกอบอาชีพ 
เป็นต้น 

1.7 การติดตามและประเมินผลอันเป็นประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มอาชีพ 
2. การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ได้แก่ (ส านักงานความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2560) 

2.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือ
ประเภทเดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 

2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพและความส าคัญ
ของกลุ่มที่มีต่อสมาชิกกลุ่มและชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่จะต้องท าตามศักยภาพสภาพท้องถิ่น 
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2.3 ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยสมาชิกร่วมกันในการก าหนดองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
ได้แก่ การตั้งชื่อกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ของกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการ ตัวแทนจัดการงานกลุ่มอาชีพ 
กติกาของกลุ่มอาชีพ และการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มอาชีพในการท างานร่วมกัน 

2.4 ยื่นจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเพ่ือรับหนังสือส าคัญแสดง
การจดัตั้งกลุ่มอาชีพและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ร่วมกันท าของกลุ่มอาชีพ 

2.5 ประสานงานหน่วยภาคีอาชีพเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพในด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัย 
การผลิตการบริหารจัดการ การตลาด และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

3. การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม การที่จะด าเนินกิจกรรมกลุ่มให้ลุล่วงด้วยดีนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 
ประกอบด้วย 

3.1 การไว้วางใจและการยอมรับในความสามารถระหว่างกัน ในการท างานร่วมกันของ
สมาชิกกลุ่มต้องให้เกียรติต่อหน้าที่ของแต่ละคนที่ ได้รับมอบหมายโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิและหน้าที่ 
ของผู้อื่น 

3.2 ความพร้อมใจกันของสมาชิกในการช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงงานมีน้ า ใจไมตรีจิต 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

3.3 มุ่งเน้นการติดต่อสื่อสารสองทางเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรู้และป้องกันการสื่อสารที่เข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญของกลุ่มอาชีพ 

3.4 เรียนรู้ระบบและข้ันตอนในการท างานหรือด าเนินการ 
3.5 การสร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่ม เป็นแนวทางให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้รับรู้และ

รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จต่อของกลุ่มอาชีพ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จต่อของกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
1. เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนรวมของสมาชิกของกลุ่มที่มี

เป้าหมายให้กิจกรรมของกลุ่มนั้นสาเร็จลุล่วงไปได้ดี ซึ่งลักษณะของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
1.1 เป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการมากนักมีการสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
1.2 เป็นกลุ่มที่สร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม โดยความสัมพันธ์

ภายในกลุ่ม คือ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง  ๆ ของกลุ่ม 
ท าให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม คือ การสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายเพ่ือการแก้ปัญหา เช่น ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน กลุ่มเครือข่าย เป็นต้น 

1.3 การสร้างคุณค่าร่วมกันของงานในแต่ละงาน เป็นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับ
ในงานของกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มเห็นความส าคัญร่วมกัน 

1.4 เป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางความคิดและเป็นประชาธิปไตยซึ่งในบางครั้งสมาชิก
บางคนอาจมคีวามคิดเห็นในกิจกรรมกลุ่มแต่ไม่มีการแสดงความก้าวร้าวหรือขัดขวางโดยไม่มีเหตุผล 

1.5 เป็นกลุ่มที่ด าเนินตามข้อตกลงในกลุ่มและปฏิบัติร่วมกัน 
1.6 สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอิสระทางด้านความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ก็ตาม 
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1.7 สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหา 
ที่รอบครอบและรอบด้าน 

1.8 สมาชิกมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติจนเป็น 
ผลส าเร็จ 

1.9 สมาชิกของกลุ่มทุกคนมุ่งเป้าหมายในผลส าเร็จของงานมากกว่าตัวบุคคลที่มีอ านาจ
ควบคุมการจัดการกลุ่มอาชีพ 

2. การเสริมสร้างพลังอานาจของกลุ่มอาชีพ เกิดจากความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ 
ทั้งความเสี่ยงทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น และความเสี่ยงทางกายภาพ เช่น วัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
ร่างกาย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว มีผลต่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ดังนั้น  พลังของ 
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พลังใจในสมาชิกของกลุ่มที่ความเชื่อว่าท าได้และเชื่อมั่นในกลุ่มอาชีพ 
และพลังของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดสรรงานอย่างยุติธรรม มีความสามารถในการสร้างเครือข่าย และ  
มีความสามารถในการแข่งขันย่อมน าไปสู่การเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืนและความมั่นคงให้แก่สมาชิก 
ในกลุ่มอาชีพ 

 

การพัฒนาอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพ มีสาระส าคัญดังนี้ 
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาอาชีพขึ้นอยู่กับ 

ความแตกต่างกันของบุคคลทางด้านความสนใจ ความสามารถ และบุคลิกภาพ 
2. ความสามารถของบุคคล บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความสามารถที่เกิดจากประสบการณ์และ

การรับรู้ต่างกันหรือที่เรียกว่าขีดความสามารถต่างกันที่จะท าให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนางาน
ต่างกัน 

3. คุณสมบัติต่อความต้องการของอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพต้องการบุคคลที่มีความสามารถ
ความสนใจ และบุคลิกภาพแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ 

4. ความชอบและความสามารถในอาชีพขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและสภาพการเลียนแบบ 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเลือกและการตัดสินใจในอาชีพจึงเป็นกระบวนการ 
ที่ต่อเนื่อง 

5. กระบวนการเลือกอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วงชีวิต ได้แก่ 
5.1 ช่วงเวลาและการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เช่น การจินตนาการด้านอาชีพ 

การเพ้อฝัน การให้ความส าคัญของตนเองเป็นพื้นฐาน เป็นต้น 
5.2 ช่วงเวลาของการส ารวจตัวเองและสารวจอาชีพ เช่น พิจารณา และทดลองทางเลือก

อาชีพจากปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้น 
5.3 ช่วงเวลาที่บุคคลเริ่มประกอบอาชีพถาวร เช่น การพบอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้

และความสามารถ เป็นต้น 
5.4 ช่วงเวลาที่บุคคลมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เช่น การสร้างความมั่นคง 

ในอาชีพและการแสวงหา เป็นต้น 
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5.5 ช่วงเวลาที่ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพถดถอยลง เช่น ความก้าวหน้า 
ลดน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหน้าที่ และการพักผ่อนโดยไม่ประกอบกิจการใด ๆ  
เป็นต้น 

6. รูปแบบอาชีพ โดยรูปแบบอาชีพขึ้นอยู่กับระดับสังคม เศรษฐกิจ สติปัญญา บุคลิกภาพ
และโอกาสที่บุคคลได้รับ 

7. การได้รับแนวทางในการพัฒนาอาชีพ เป็นการก าหนดช่องทางการพัฒนาโดยช่วยให้เกิด
วุฒิภาวะทางความสามารถและความสนใจด้วยการให้ทดลองฝึกงานตามโอกาสอันควร 

8. กระบวนการพัฒนาอาชีพเป็นผลมาจากการให้ความส าคัญร่วมกันระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความสนใจความถนัดย่อมท าให้เกิดการประสานความเข้ากันในความสามารถ 
ทีบุ่คคลพึงมีและโอกาสทางอาชีพที่จะเป็นไปได้จริง 

สรุป การรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพ เป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่จะก าหนดแนวทางและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของชุมชน  เพราะ 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อการประกอบ
อาชีพ ถ้าขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพการณ์ดังกล่าวย่อมท า ให้ความมั่นคง 
ในการประกอบอาชีพนั้นถดถอยลงไปทุกที ดังนั้น การรวมกลุ่มอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพจึงเป็น
ช่องทางหนึ่งเพ่ือสร้างการต่อรองและเป็นการท างานร่วมกันเพ่ือให้การประกอบอาชีพมีความมั่นคง
และยั่งยืน อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ต้องเกิดจากพลังใจที่เชื่อมั่น  
ในกลุ่มอาชีพและเชื่อในพลังของกลุ่มอาชีพ รวมถึงมีมุมมองหรือเป้าหมายเดียวกันของสมาชิก อีกทั้ง
ยังต้องประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนับสนุนเพ่ือให้กิจกรรมของ
กลุ่มประสบความส าเร็จส่งผลให้กลุ่มอาชีพมีความม่ันคงและยั่งยืน 

 

แนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
การคิดและก าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีรายได้อย่างมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 

ถือว่าเป็นความส าคัญที่จะช่วยให้อาชีพหรือกลุ่มอาชีพในชุมชนได้มีโอกาสและช่องทางในการเพ่ิม 
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากข้ึน แนวคิดท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1. แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน เป็นแนวคิดที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐ

ที่ต้องการให้ เกิดการบูรณาการนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าชุมชนและ 
น าการท่องเที่ยวชุมชนผนวกเข้าไปเพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากท่ีเข้มแข็ง 

แนวคิดดังกล่าวระบุไว้ในโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นแนวคิด
พัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดึง
นักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชนของตนเอง สร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชน 
โดยน าเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ท า ให้เกิด
รายได้กระจายภายในชุมชน ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน
และส่งผลให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ซึ่งแตกต่างไปจากการพัฒนา OTOP 
ในแบบเดิมที่ต้องน าสินค้าออกไปขายนอกชุมชน และทุกอย่างขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ  (อภิชาติ  
โตดิลกเวชช์, 2561) 
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แนวคิด “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” “แอ่งเล็ก” หรือแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็ก
ระดับหมู่บ้านมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

หลักการที่ส าคัญ 
1. การเปลี่ยนจากการให้ความช่วยเหลือ ผลักดันสินค้า OTOP โดยรัฐฝ่ายเดียวมาเป็น

การกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน 
2. การน าชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยใช้ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิด 

การท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ “แอ่งเล็ก” 
3. การยกระดับสินค้าโดยน านวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน

ต่อสินค้าชุมชน 10 ผลิตภัณฑ์จะท าให้ชุมชนมีรายได้และพ่ึงตนเองได้อย่างแท้จริง 
 

เป้าหมายหลัก 
1. ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP มีสถานที่จ าหน่าย

สินค้าท่ีแน่นอนและมีระยะเวลาต่อเนื่อง และสามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม 
2. การกระจายรายได้และการเพ่ิมรายได้โดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และ

ผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP 
3. ประชาชนได้ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ท าให้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม

สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน 
 

กิจกรรมต่อการเพิ่มรายได้ตามล าดับ 
กิจกรรมช่วงแรก 
1. จัดสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
2. ประชาสัมพันธ์และใช้ช่องทางตลาดออนไลน์เพ่ือสร้างความรับรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในทุกภาคส่วน 
3. จัดตั้งศูนย์การจัดการและประเมินผล OTOP นวัตวิถี 
กิจกรรมช่วงที่สอง 
1. จัดสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว 
2. สร้างรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 
3. เผยแพร่ความก้าวหน้าในเรื่อง OTOP นวัตวิถี 
4. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP 
6. กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
7. ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
8. ติดตามประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การให้ค าแนะน าและแนวทางแก้ไขปัญหา 
กิจกรรมช่วงที่สาม 
1. จัดประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและความสาเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
2. จัดแสดงผลงานประกาศความส าเร็จและน าความส าเร็จเข้าสู่ big data ใน platform 

tourism เพ่ือเจาะกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายเข้าท่องเที่ยวชุมชน 
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เป้าหมายความส าเร็จ 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่น้อยกว่า 64,750 ผลิตภัณฑ์ 
2. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
3. ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 3,273 ชุมชน/

หมู่บ้าน กระจายใน 76 จังหวัด 
4. ครอบครัวมีสุข สมาชิกอบอุ่น ชุมชนแข็ง เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 60 ใน 76 จังหวัด 
 

2. แนวคิดตลาดนัดชุมชน 
ตลาดนัดชุมชน เป็นอีกแนวคิดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 

2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดโดยก าหนดกระบวนงานที่ส่งเสริม การเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการชุมชนให้มากขึ้นและสร้างการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ  
ของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน สร้างรายได้ และ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพในชุมชนทั้งท่ีเป็นการท าอาชีพรายบุคคลหรือรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ
ได้น าผลิตภัณฑ์สินค้าหรือผลผลิตในชุมชนหรือจากพ้ืนบ้านออกมาจ าหน่ายในพ้ืนที่ว่างของชุมชน
ตามที่ ได้ก าหนดร่วมกันไว้ (กรมการพัฒนาชุมชน , 2559) และสอดคล้องกับความหมายของ 
ตลาดนัดชุมชนเป็นการใช้พ้ืนที่ของชุมชนในการท ากิจกรรมการแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินค้าที่มาจาก
ผลผลิตในชุมชนในลักษณะการวางจ าหน่ายกับพ้ืนหรือแผงที่สามารถรื้อถอนได้ง่ายหลังเลิกตลาดนัด
และมีลักษณะเป็นการร่วมกันท ากิจกรรมชั่วคราวโดยก าหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนในการเปิดปิด
ตลาดนัด (ธงชัย ธนสถิตย์ , 2560 และสุชานาถ พัฒนวงศ์งาม , 2560) แนวคิดตลาดนัดชุมชน 
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

หลักการที่ส าคัญ 
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้ประกอบอาชีพ

ชุมชน 
2. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมด้วยการกระจายรายได้ไปสู่ระดับชุมชนและท้องถิ่น 
3. สร้างโอกาสการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการสร้างโอกาส 

ในอาชีพและสร้างรายได้อย่างมั่นคง 
4. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางเกษตรเข้าสู่การเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 

เป้าหมายหลัก 
1. ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพชุมชน มีสถานที่

จ าหน่ายสินค้าและมีระยะเวลาในการจ าหน่ายที่แน่นอน 
2. เพ่ิมช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพชุมชน 

ในรูปแบบตลาดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน 
3. การกระจายรายได้และการเพ่ิมรายได้โดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และ

ผู้ประกอบอาชีพชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
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4. ประชาชนได้ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ท าให้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม 
สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าระเบียบเพ่ือยกระดับตลาดนัดชุมชน เช่น ด้านการจัดการ ด้านคุณภาพสินค้า

และด้านราคา เป็นต้น 
2. สร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตลาดนัดชุมชน เช่น อาชีพที่โดดเด่นในชุมชน 

รูปแบบการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน เป็นต้น 
3. การจัดกิจกรรมกระตุ้นด้วยการจัดการแสดงและจ าหน่ายสินค้าอย่างน้อยสัปดาห์ละ  

1 ครั้ง 
4. การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับงานเทศกาลอย่างต่อเนื่อง เช่น วันส าคัญ การแสดงของ

เยาวชน กิจกรรมสาธิต การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

ปัจจัยในความส าเร็จของตลาดนัดชุมชน 
1. ด้านก าหนดโครงสร้างและการบริการงาน ได้แก่ ก าหนดโครงสร้างการบริหาร ก าหนด

รูปแบบตลาดนัดชุมชนด้วยการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งเชิงพ้ืนที่และผลิตภัณฑ์ชุมชน คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่ืน ๆ 

2. ด้านการจัดกิจกรรมภายในตลาดนัดชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมบันเทิง อย่างสม่ าเสมอ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
สื่อสาร social network เช่น facebook line และ website เป็นต้น 

3. ด้านสถานที่ ได้แก่ ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการจัดตลาดนัดชุมชน สิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ห้องน้ า สถานที่จอดรถ การจัดจราจร ระบบรักษา 
ความปลอดภัย ความสะอาด ลานพักผ่อน เป็นต้น 

 

3. แนวคิดตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน 
ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนในประเด็น

เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้คนในชุมชนรู้จักตัวตนและเข้าใจชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
รู้ปัญหา ความต้องการ น าไปสู่การร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติและพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพและทุนของชุมชนและมุ่งเน้นการท ากิจกรรมส่งเสริมอาชีพร่วมกัน อาทิ  
การใช้ พ้ืนที่ร่วมกันในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการจัดการพ้ืนที่ชุมชนร่วมกัน  
(ส านักพัฒนาองค์ความรู้และประเมินผล, 2558) แนวคิดตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนมีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

หลักการที่ส าคัญ 
1. พัฒนาตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนเพื่อที่จะสร้างอาชีพชุมชนอย่างมั่นคง 
2. ผู้ประกอบอาชีพในชุมชนมีสถานที่ใช้เป็นช่องทางการจ าหน่ายสินค้า สร้างรายได้ 

อย่างยั่งยืน 
3. ยกระดับตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนในการแข่งขันกับตลาดและร้านสะดวกซื้อ

สมัยใหม่ 
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เป้าหมายหลัก 
1. เป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตของชุมชนผ่านตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนและกระจาย

ไปยังตลาดกลางเพ่ือน าผลผลิตออกสู่ตลาดนอกพ้ืนที่ 
2. เป็นร้านค้าชุมชนเป็นที่รวมของผู้ประกอบอาชีพชุมชนด้วยการน าทรัพยากรในท้องถิ่น

มาแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

3. ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคายุติธรรม และตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนคืนก า ไร 
จากการด าเนินการกลับสู่ชุมชนเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การออกแบบโครงสร้างและด าเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
2. จัดหลักสูตรอบรมระดับพื้นฐาน และหลักสูตรอบรมระดับสูงเพ่ือต่อยอดให้เป็นต้นแบบ

ความส าเร็จ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ส าคัญส าหรับการยกระดับตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน 
 

ปัจจัยในความส าเร็จของตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน 
1. การน าระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภายในตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ระบบบัตรสมาชิกให้เป็นระบบและ  
มีศักยภาพที่สามารถใช้สร้างกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย  
การสะสมแต้มของสมาชิกและเชื่อมโยงกับระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การน าระบบเชื่อมโยงสินค้าระหว่างชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนต่าง ๆ  
ให้มีช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสินค้า 

3. การน าระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ชาญฉลาด เพ่ือให้ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนน าไป
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการชุมชนตรงจุดและ 
ทันเหตุการณ ์

 

4. แนวคิดศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP 
ศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนา

ชุมชนในการส่งเสริมและและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนรวมทั้งการเชื่อมแหล่งทุน แหล่งตลาด และการสร้างโอกาสช่องทางในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะการจัดตั้ งเครือข่าย OTOP ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ ในการก าหนดกรอบการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP center) ในแต่ละ
จังหวัดและต่างประเทศเพ่ือเป็นช่องทางการจ าหน่ายให้กับสินค้า OTOP (กรมการพัฒนาชุมชน, 
2559) แนวคิดศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP มีสาระส าคัญดังนี้  
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หลักการที่ส าคัญ 
1. เป็นการรวบรวมและกระจายผลิตภัณฑ์  OTOP รวมถึงลดขั้นตอนและต้นทุน 

ในการขนส่งสินค้าออกจ าหน่าย 
2. เป็นสถานที่กลางในการเจรจา ติดต่อ หาตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
3. เป็นสถานที่เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส าหรับการศึกษาดูงานข้องนักเรียน 

นักศึกษา ผู้ผลิต และผู้ประกอบอาชีพ 
4. เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพและ

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สอดความต้องการของตลาดที่มีก าลังซื้อสูง 
 

เป้าหมายหลัก 
1. เพ่ิมโอกาสและช่องทางการตลาดสินค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักน าไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สากล 
3. สร้างรายได้และเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาชีพชุมชน และ 

ผู้ประกอบอาชีพขนาดเล็กและขนาดกลาง 
4. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ

ตลาด 
 

ปัจจัยในความส าเร็จของศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP 
1 . บ ริห ารจั ดการศู น ย์ แสดงสิ น ค้ าที่ ชั ด เจน  เช่ น  ก าหนดกิ จกรรม  ก าห นด 

การประชาสัมพันธ์ และก าหนดเวลา เป็นต้น 
2. เพ่ือสามารถใช้ได้ร่วมกันระหว่างกลุ่มการผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัด 
3. อาคารศูนย์สาธิตแสดงการผลิต และโรงเรือนตามมาตรฐานกระบวนการผลิตร่วมและ

วิทยากรของศูนย์บรรยายการตลาด 
4. ภาครัฐและหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจาก

สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ 
5. ระบบการคัดเลือกมีมาตรฐานมีตัวชี้วัดชัดเจน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น  

การรับรองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ก าลังการผลิต เป็นต้น และการคัดเลือกผู้ประกอบการ เช่น  
ความพร้อมมีศักยภาพในการเดินทางไปจ าหน่าย มีความรับผิดชอบ และก าลังผลิตสม่ าเสมอ เป็นต้น 

สรุป การส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  
โดยชุมชน ตลาดนัดชุมชน ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน และศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP  
ล้วนแต่เป็นรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพที่มีหลักการส าคัญเพ่ือให้กับผู้ประกอบอาชีพในชุมชน 
ได้มี โอกาสในการเลือกใช้ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพ  
ซึ่งการเลือกหรือตัดสินใจใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน ศักยภาพ 
และความเหมาะสมของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
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และผู้ประกอบอาชีพสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น
ของตนอีกด้วย 

โดยสรุป แนวคิดพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการ
ส่งเสริมอาชีพชุมชนให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการน าแนวทาง วิธีการที่
ส าคัญที่ระบุไว้ตามแนวคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าแนวคิดพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ก าหนด
สาระส าคัญไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวคิดการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนใน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ
แนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้กาหนดแนวทาง ทิศทาง เทคนิค 
วิธีการ และรูปแบบในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประกอบอาชีพเพ่ือจะได้น า ไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพในอาชีพของตน โดยเฉพาะน าไปใช้กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพในชุมชน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมาชีพของผู้สูงอายุ 

บทบาทของผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สูงอายุจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากที่มุ่งเน้นให้ชุมขนเข้มแข็งด้วยการเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในด้านสภาพร่างกาย ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญา  
ถ้าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมแล้วย่อมท าให้กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและ 
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย ดังนั้น การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
จึงเป็นความส าคัญในระดับต้น ๆ ที่ภาครัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งมีหน่วยงาน นักคิด 
นักวิชาการ ได้น าเสนอวิธีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และแนวคิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดประเด็นส าคัญในการส่งเสริมอาชีพของ

ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ 
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
1. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา และเชื่อมโยงการค้นคว้าวิจัย 
2. พัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพและการด า รงชีวิต 

ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 

การพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุ โดยก าหนดลักษณะประเภทงานและ

อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการ เรียนรู้
สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมอง
ของชาติทั้ งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 

3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ า เป็น 
ทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย  
ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ของ 
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ  
การดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

นอกจากนี้การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุได้ถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีสาระส าคัญดังนี้ (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556) 

 

หลักการที่ส าคัญ 
1. เป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรในทุกมิติ 
2. ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนน า อาสาสมัคร ชุมชน องค์เครือข่ายภาครัฐ 

และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นให้การหนุนเสริม 
3. ผู้สู งอายุมีสถานที่ รวมกลุ่มทากิจกรรมครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะมิติ เศรษฐกิจ 

เน้นการสร้างรายได้และการมีงานท าที่เหมาะสมกับส าหรับผู้สูงอายุ 
4. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านอาชีพ การผลิต การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน และสมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ

และผู้ดูแล 
2. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ สมาชิกทุกวัยในชุมชนและสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
 

กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
1. ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุหรือพัฒนาต่อ

ยอดอาชีพที่ผู้สูงอายุได้ท าอยู่ เช่น การจักสาน การปั้น การประดิษฐ์ และงานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น 
2. กิจกรรมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 
3. กิจกรรมแสดงผลงานและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุให้กับผู้สนใจ 
4. กิจกรรมการตลาดเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุโดยประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญต่อกิจกรรม 
1. ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพ่ือกระท าให้

เกิดงานต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ 
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2. องค์กร/ชมรมผู้สูงอายุ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุโดยท ากิจกรรมร่วมกันและมีบทบาท
ส าคัญในการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุในชุมชน 

3. องค์กรปกครองท้องถิ่น มีภารกิจโดยตรงในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  
รวมถึงเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้ เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุให้ลุล่วงไปได้ดีและ 
มีประสิทธิภาพ 

4. หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด สานักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน และหน่วยงานด้านการศึกษาเพ่ือต่อยอดความรู้เดิมของผู้สูงอายุหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ตามความถนัด ความสนใจของผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น 

5. กลุ่มองค์กรอ่ืน ๆ องค์กรอาสาสมัครชุมชนภาคเอกชนและเครือข่ายชุมชน ที่ให้บริการ
สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ตัวแบบ (model) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดังภาพ 2.1 
 

 
 

ภาพ 2.1 ตัวแบบ (model) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ที่มา : ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (2556) 
 

สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอีกรูปแบบ
หนึ่งที่มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพครบวงจร โดยเฉพาะการน ากิจกรรมในการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ รวมถึง  
การรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้และจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแสดงผลงาน
จากการประกอบอาชีพของตนและจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
ในรูปแบบใหม่ ๆ 
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โดยสรุป แนวคิดการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการน าวิธีการหรือแนวทางเพ่ือให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ส าคัญได้บูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ที่มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพครบวงจร โดยเฉพาะการน ากิจกรรมในการส่งเสริมในด้านต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุรวมถึง  
การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้และจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแสดงผลงาน
จากการประกอบอาชีพของตน และจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
ในรูปแบบใหม่ ๆ และที่ส าคัญกิจกรรมอาชีพที่ เกิดจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและกิจกรรม 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุถือว่ามีความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 

แนวคิดการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ทุก
รัฐบาลหันมาให้ความส าคัญต่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่นในการชี้ชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่
ประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

เอกลักษณ์อาชีพ เป็นการประสมของคาสองค า คือ ค าว่า เอกลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ 
ที่เหมือนกันมีร่วมกันหรือมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในเชิงพ้ืนที่  บุคคล พฤติกรรม กิจกรรม 
ในการด ารงชีพของคนหรือกลุ่มคน เช่น ชุมชนนี้เลี้ยงปลาและปลูกไม้ผลเหมือนกันหรือมีร่วมกัน 
ในชุมชนนั้น เป็นต้น และค าว่า อาชีพ หมายถึง กิจกรรมในการท ามาหากินในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติ ดังนั้น เอกลักษณ์อาชีพ หมายถึง การท าอาชีพดั้งเดิมหรืออาชีพที่มีความโดดเด่น  
มีความเป็นเฉพาะตัวหรือมีลักษณะเฉพาะพ้ืนที่ รวมถึง การท าอาชีพพัฒนาใหม่ที่มีอยู่เหมือน ๆ กัน 
หรือมีร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งอาจรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพหรือการท าอาชีพรายบุคคล
อย่างไรก็ตามความเป็นเอกลักษณ์จะคงอยู่ ได้หรือสืบทอดต่อกันสู่อนุชนรุ่นหลังต้องอาศัย 
การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐและภาคอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญา เป็นรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชน โดยอาศัยศักยภาพผู้ซึ่งได้เรียนรู้และ

มีประสบการณ์สะสมจนมีความรอบรู้  ทักษะ ความเชี่ย วชาญในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและ 
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคมจนเป็นที่ยอมรับของสังคมว่า เป็นภูมิปัญญาหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน
นั้นมีอยู่หลากหลายด้านด้วยกันทั้งในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านแพทย์แผนไทย  
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม  
ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาประเพณีและด้านโภชนาการ (สุมาลี สังข์ศรี , 2550) 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ส าคัญมีสาระส าคัญดังนี้ 
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1. จากการบอกเล่า เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของค าพูดโดยผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่าย
เตรียมเนื้อหาที่จะพูด 

2. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อมกับ 
การบอกหรืออธิบายเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม 

3. การปฏิบัติจริง เป็นการฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริงและเป็นวิธีการถ่ายทอด 
ที่ผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ที่เป็น อยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะน า
ตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและได้ผลงานตามที่ต้องการด้วย
วิธีการนี้ผู้รับการถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อยจนสามารถปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง นับเป็นวิธีการที่เหมาะกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เน้นทักษะกระบวนการและผลงาน  
ที่เกิดจากการปฏิบัติ 

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเองเป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้  
ภูมิปัญญาในรูปของสื่อประสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เช่น 
บทเรียนแบบโปรแกรม และศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้  เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็น 
แหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น 

6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ เป็นวิธีที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยม
ชมชอบเป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางภูมิปัญญาโดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลิน
เพลิดไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ 

7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ตาราต่าง ๆ และ  
ในรูปของสื่ออ่ืน ๆ เช่น วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียงหรือแผ่นซีดีเสียงรวมถึงเว็บไซด์  
เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปไม่ให้สูญหาย 

นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญในการถา่ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้ 
1. ความรู้ (cognitive domain) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนา

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ 
2. ทัศนคติ (affective domain) เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เกิดความรู้สึก

ตอบสนองมีความสนใจ เกิดความรู้สึกมีคุณค่าทางจิตใจและภูมิใจ 
3. ทักษะในการปฏิบัติ (psychomotor domain) ผู้เรียนเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติและ

แสดงพฤติกรรมภายใต้การดูแลของผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญจนสามารถปฏิบัติมีทักษะในการปฏิบัติจริง 
สรุป การถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้น เป็นหนึ่งในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพของ

ชุมชน ซึ่งสามารถน าภูมิปัญญาของตนที่เกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน
มาร่วมกันถ่ายทอดเพ่ือสร้างความมั่นคงและรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่า โดยทั่วไปวิธีการถ่ายทอด ได้แก่  
การสาธิต การสั่งสอนด้วยการบอกเล่าด้วยวาจา และเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตารา คู่มือ และ  
แผนที่ เป็นต้น รวมถึงใช้วิธีฝึกปฏิบัติวิธีบรรยายประกอบการสาธิต วิธีบอกเล่า/บรรยายวิธีเรียนรู้  
ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ 
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2. สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) (Geographical Indications: GI) 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่มีข้อกาหนดการคุ้มครอง

ที่มีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยก าหนด 
ค านิยาม “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกแทนแหล่งภูมิศาสตร์ 
ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณสมบัติ 
ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น” โดยการขึ้นทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ให้การคุ้มครองเอกลักษณ์ 
ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ เช่น ชุมชนท้องถิ่นได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์
ตามธรรมชาติ เช่น น าวัตถุดิบเฉพาะในพ้ืนที่มาใช้ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ท าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณ์อ่ืน ๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ 
เป็นต้น 

 

การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มักจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม 

เนื่องจาก มีคุณสมบัติพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น สิ่งแวดล้อม ดิน 
ฟ้า อากาศ ของแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ รวมถึงทักษะความช านาญ ภูมิปัญญาของกลุ่มชน กลุ่มชุมชน 
ที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ท าอาชีพที่อาศัยอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ที่มีสิทธิผลิตสินค้าดังกล่าว โดยใช้ชื่อ  
ทางภูมิศาสตร์นั้นได้ ผู้ผลิตคนอ่ืนที่อยู่นอกแหล่งภูมิศาสตร์จะไม่สามารถผลิต สินค้าโดยใช้ชื่อ  
แหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้ ซึ่งสิทธิในลักษณะดังกล่าวนี้อาจเรียกว่าเป็น “สิทธิชุมชน”  
ซึ่งไม่สามารถนาสิทธิที่ได้รับไปอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้ต่อได้ ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งภูมิศาสตร์ที่มีสิทธิใช้
เทา่นั้น (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2557) 

 

ประโยชน์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
1. คุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

ตามท่ีต้องการ น าไปสู่สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม 
2. คุ้มครองผู้ผลิต เป็นการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สร้างกลไกตลาด

ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเอาเปรียบจากผู้ค้ารายอ่ืนทั้งด้านการฉกฉวยหรือ 
น าเอาชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต หรือการอ้างแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ 
หรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชนอื่น ๆ ที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 

3. เพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต การระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องท า ให้
ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้าจาพวกเดียวกันที่ผลิตขึ้น
จากแหล่งอ่ืน เป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของสินค้านาไปสู่การยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคว่า จะได้รับสินค้าดีมีคุณภาพตามที่ต้องการจากแหล่งผลิตที่ได้มีการอ้างชื่อ เช่น ไข่เค็มไชยา  
มีดอรัญญิก ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น นอกจากนี้  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ยังใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
อย่างแพร่หลายในระดับโลกอีกด้วย 
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4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
โดยมีเงื่อนไขการได้มาซึ่งของการคุ้มครองในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้ขอจะต้องแสดงให้ เห็นถึง 
ความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่และตัวสินค้า ทั้ งในคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะใดๆ เช่น  
วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจะต้อง
ช่วยกันรักษาคุณภาพหรือชื่อเสียงนั้น ๆ ไว้ มิฉะนั้นอาจเข้าเหตุระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ 

5. ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นโดยตรง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าเกษตรที่มี เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวหรือพ้ืนที่  สภาพดินฟ้าอากาศ หรือสภาพพ้ืนที่ 
จะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งนาไปสู่ชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นการดึงเอาชื่อเสียงที่มีการสั่งสมมานานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 

6. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นประโยชน์
โดยตรงในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ความภาคภูมิใจในถิ่นก า เนิด 
อันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานชนบทอพยพเข้าสู่เมือง ช่วยรักษา
มรดกตกทอด ขนบธรรมเนียม และศิลปะพ้ืนบ้านของไทยได้อีกด้วย 

สรุป การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้วยการดึงศักยภาพพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  
เข้าสู่การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยการก าหนดเป็นข้อกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ทาให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าได้ใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมคุณค่ามูลค่าในการทาอาชีพ
หรือกลุ่มอาชีพตน ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 

โดยสรุป การส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่ส าคัญประกอบด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายด้านการเพ่ิมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน กล่าวคือ การถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นการถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ วิธีการต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่มิให้ สูญหายและ
สามารถส่งต่อคุณค่าต่าง ๆ สู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเอกลักษณ์ชุมชนด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นย่อมส่งผล
ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่และเป็นความเข้มแข็งของชุมขนนั้น ๆ ส่วนการคุ้มครอง   
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการดึงศักยภาพชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเข้ าสู่การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ โดยมีข้อกฎหมายในการคุ้มครองทาให้ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นใจและใช้ประโยชน์  
จากการเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การมีรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ 
ปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลขั้นต้นเพ่ือเตรียมร่างจุดหมายและขอบเขต  

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒนานาบรรจุภัณฑ์อาจวางแผนได้ 2 วิธี คือ 
1. ปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
2. ปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันโดยตรง 
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3. ที่ดีกว่าหรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการตั้งเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าว ย่อมต้องศึกษาสถานภาพบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง พร้อมกับล่วงรู้ถึงนโยบายของบริษัทตัวเอง
และกลยุทธ์การตลาดที่จะแข่งกับคู่แข่งขัน 

3.1 Why ท าไม เหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรท าให้ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ท าไมต้อง
พัฒนากราฟิกของบรรจุภัณฑ์ ท าไมไม่แก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างอ่ืนๆ แทน 

3.2 Who ใคร ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้ บุคคล หรือแผนกที่เกี่ยวข้องมีใคร
บ้าง 

3.3 Where ที่ไหน สถานที่ที่จะวางจ าหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหน ขอบเขตพ้ืนที่ที่จะวางขาย
สินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบครอบคลุมพ้ืนที่มากน้อยแค่ไหน 

3.4 What อะไร จุดมุ่งหมายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คืออะไร ข้อจ ากัดในการออกแบบมี
อะไรบ้างจุดขายของสินค้าคืออะไร การใช้งานของบรรจุภัณฑ์คืออะไร 

3.5 When ควรจะเริ่มงานการพัฒนาเมื่อไร เมื่อไรจะพัฒนาเสร็จ วางตลาดเมื่อไร 
3.6 How อย่างไร จะใช้เทคโนโลยีแบบใด อย่างไร จะจัดหาเทคโนโลยีใหม่ใช้วัดความ

สนใจของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ 
3.7 How much ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีงบประมาณเท่าไร 

 

ขั้นตอนการวางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
การวางแผนเริ่มต้นด้วยจุดประสงค์ของการพัฒนาพร้อมด้วยข้อจ ากัดต่างๆ รายละเอียดการ

วางแผนต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน 

1.1 ก าหนดเวลา 
1.2 ผลงานที่จะได้รับในแต่ละขั้นท างาน 
1.3 รายละเอียดของตราสินค้า (Branding) 
1.4 ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล อันได้แก่ 
2.1 ข้อมูลการตลาด 
2.2 สถานการณ์แข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด 
2.3 ข้อมูลจากจุดขาย 
2.4 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/พฤติกรรมผู้บริโภค 
2.5 เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์ ระบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักร 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบร่างพัฒนาความคิดริเริ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่างต้นแบบประมาณ 3 
– 5 แบบ ท าต้นแบบ ประมาณ 2 -3 แบบ 

ขั้นตอนที่ 4 กี่ประชุมวิเคราะห์ปรับต้นแบบ 
4.1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิค 
4.2 วิเคราะห์การสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4.3 เลือกต้นแบบที่ยอมรับได ้
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ขั้นตอนที่ 5 การท าแบบเหมือนจริง 
5.1 เลือกวัสดุที่จะท าแบบ 
5.2 ออกแบบกราฟิกเหมือนจริง พร้อมตราสินค้าและสัญลักษณ์ทางการค้า 
5.3 ขึ้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 6 การบริหารการออกแบบ เริ่มจากการติดต่อผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์ 
จนถึงการควบคุมงานผลิตให้ได้ตามแบบที่ต้องการ พร้อมทั้งจัดเตรียมรายละเอียดการสั่งซื้อ 
(Specification) เพ่ือให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถผลิตได้ตามต้องการ 

ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการติดตามผลของบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์ที่ออกแบบไป 
แล้วว่าสามารถสนองตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของชุมชนเพียงใด 
(ขุนแผน ตุ้มทองค า: 2555) 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่เริ่มน าเอาระบบโรงเรียนเข้ามาส่งผลให้ภูมิปัญญาไทยถูกลด

บทบาทลงจนขาดการสืบสานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาในการปรับตัวของคนอย่างต่อเนื่องถึง
ปัญหาด้านอื่นๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย
ภูมิปัญญาไทยเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาโดยประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาใช้ร่วมกันจึงจะเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดระบบการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพ่ือการศึกษาอันจะท าให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non - 
Formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่
สมบูรณ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540: 
30) 

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มหรือป้องกันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในไม่ให้เกิดความ
เสียหาย และมีสภาพที่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง 
หรือความเสียหายที่เกิดจากการหมดอายุผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังเพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้งาน เช่น 
การหยิบจับหรือหอบหิ้วในการขนส่งผลิตภัณฑ์ ช่วยสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ให้ดึงดูดและมีความน่าสนใจ หรือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เรียกได้ว่าเป็นการรวมศาสตร์
ทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยบรรจุภัณฑ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(1) บรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัส ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์โดยตรง และเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ชั้นแรกที่จะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย เช่น พลาสติกห่อหุ้มลูกอม 

(2) บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและจะป้องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอีกชั้นหนึ่ง และยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เช่น กล่องใส่ซองลูกอม 

(3) บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สาม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ชั้นที่สองและจะเน้นไปที่ป้องกัน
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง เช่น ลังกระดาษลูกฟูก ลังไม้ เป็นต้น 
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ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญต่อผู้ผลิต เนื่องจากสามารถท าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 
กระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมขึ้น ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs หลายรายจึงหันมาให้
ความส าคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมีคุณภาพ มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์มี 2 ประการ คือ 

(1) เพ่ือสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี คุ้มครองผลิตภัณฑ์ได้ 
ประหยัด มีประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา การวางจ าหน่าย และการ
อุปโภค ทั้งนี้ การออกแบบต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เข้ามาช่วยเป็นส่วนใหญ่ 

(2) เพ่ือสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดย
ใช้ความรู้ทางศิลปะเข้ามาสร้างคุณลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติต่าง  ๆ ได้แก่ มี
เอกลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์ สร้างความทรงจ าหรือทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต และ
ดึงดูดความสนใจของผู้อุปโภคตลอดจนให้เข้าใจถึงความหมาย และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลวิธีทางการตลาดที่ท าให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้เพ่ิมมากขึ้น โดยก่อน
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นักออกแบบจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ 

- ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นมีลักษณะทางกายภาพ
อย่างไร เช่น รูปทรง ความแข็งแรง น้ าหนัก ของแข็ง ของเหลว หมดอายุช้าหรือเร็ว 

- กลุ่มเป้าหมาย ศึกษากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนั้นมีลักษณะนิสัยและความต้องการอย่าง ไร 
เพ่ือน าไปสู่การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  

- การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนานั้นมีความเหมาะสมกับการขนส่งด้วยวิธีใด 
เพ่ือให้เกิดความสูญเสียระหว่างขนส่งน้อยที่สุด  

- การใช้งาน บรรจุภัณฑ์ควรใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน แต่ยังคงไว้ซึ่งมูลค่า และตอบสนองต่อ
การใช้งานได้อย่างเต็มที ่

- ราคาต้นทุน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อการตั้ง
ราคาผลิตภัณฑ์ และราคาต้นทุนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

- ข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย กฏระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ เช่น การแสดงข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหารตามประกาศส านัก
คณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs สามารถวางแผนส าหรับการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วยหลัก 5W2H เพ่ือให้การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
มีประสิทธิภาพดังนี้ 

(1) ท าไม (Why) ปัจจัยหรือเหตุผลอะไรที่ท าให้ต้องออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้
เห็นถึงความส าคัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

(2) ใคร (Who) ผู้ประกอบการต้องทราบว่าจะออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้เพ่ือใคร ทั้งนี้
เพ่ือเป็น การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการท างานให้ชัดเจน อันจะน าไปสู่การด าเนินการที่มีคุณภาพ 
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(3) ที่ไหน (Where) สถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ที่ใด มีการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภคในสถานที่   ดังกล่าวหรือไม่ 

(4) อะไร (What) ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตระหนักว่าตนเองก าลังออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อะไร รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

(5) เมื่อไหร่ (When) การออกแบบและพัฒนาต้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและกาลเทศะ ว่า
เป็นช่วงเวลาใด เทศกาลไหน  

(6) อย่างไร (How) บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมานั้นตอบสนองการใช้งาน
อย่างไร และมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และใช้งานอย่างไร 

(7) เท่าไหร่ (How much) ผู้ประกอบการต้องรู้ราคาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ เพ่ือท าให้สามารถประเมินมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ แล้ว
น าไปก าหนดราคาในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ 

 

 
 

เมื่อวางแผนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามหลัก 5W2H แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการจะต้องก าหนดผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด ซึ่ง
น าไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดนใจผู้บริโภค โดยอาจบางเป็นอายุ เพศ รสนิยม สังคม เป็นต้น 

(2) การก าหนดชื่อตราสินค้าและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ผู้ประกอบการจะต้องก าหนด
ชื่อตราสินค้าให้ชัดเจนและง่ายต่อการจดจ า เช่น ลักษณะเด่นของผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
สถานที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยตราสินค้าท่ีดีนั้นต้องมีความรวบรัด จดจ าง่าย แต่เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความหมาย และสามารถแปลเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถน าไปจด
ทะเบียนการค้าโดยไม่ซ้ ากับผู้อ่ืนได้ ส่วนการออกแบบตราสัญลักษณ์ เป็นการน าชื่อตราสินค้ามาจัด
องค์ประกอบให้สวยงาม และเป็นสิ่งส่งเสริมให้ชื่อตราสินค้าคุ้นตา เห็นแล้วสามารถจดจ าได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ดีนั้นต้องใช้สีไม่เยอะจนเกินไป เรียบง่าย เห็นแล้วรู้ทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใด  

(3) การก าหนดและออกแบบรูปทรงโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงที่สวยงาม 
น่าสนใจ มักดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้ต้องค านึงตั้งแต่รูปทรงที่มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้าน
ใน และวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Packaging materials) เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก เป็นต้น 
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(4) การก าหนดและออกแบบลวดลาย ผู้ประกอบการจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ลงบนบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือความสวยงามและถูกต้องตามระเบียบข้อก าหนด เช่น ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นต้น การออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์จะต้องค านึงถึงการใช้สี การวางตัวอักษร 
การวางรูปภาพ เข้าด้วยกันให้เกิดความสวยงามและลงตัว 

 

ความเป็นไปได้ทางการตลาด 
ความหมายของกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) 
กลยุทธ์การตลาด หมายถึง ขั้นตอนในการก าหนดจุดหมายทางการตลาดเพ่ือสนอง 

ความพอใจของตลาดและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
กลยุทธ์การตลาด หมายถึง กระบวนการใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้า

หรือตลาดเป้าหมายเป็นวิธีพ้ืนฐานให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยการตัดสินใจ 
การก าหนดเป้าหมายการก าหนดผลิตภัณฑ์ การก าหนดส่วนประสมทางการตลาดและก าหนดระดับ
ค่าใช้จ่ายในการตลาดเป็นแผนการที่ใช้ในการแข่งขันให้ได้มา 

กลยุทธ์บูมสินค้า OTOP มหาดไทย ยกระดับมาตรฐานการผลิต -เพ่ิมช่องทางตลาด  
ช่วง หลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐประสบความส าเร็จในการผลักดันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากภูมิปัญญาของท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OTOP ที่
จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้าจนท าให้สินค้า OTOP 
หลายผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในวงกว้างในทุกภูมิภาคทั่ว ประเทศ ขณะเดียวกัน
สินค้าบางรายการยังได้รับความสนใจจากผู้ซื้อชาวต่างชาติและหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังก็มีแนวโน้ม ค่อนข้างสดใสในการเปิดตลาดส่งออก ส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศได้แจ้งเกิดในตลาดอย่างเต็มภาคภูมิ จึงขอน าแนวคิด และ
วิธีการที่หน่วยงานภาครัฐร่วมกันผนึกก าลังปั้นสินค้าและผลิตภัณฑ์หลาก หลายประเภทจากดินให้
เป็นดาวตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาสินค้า OTOP แต่ละชนิดที่มองว่ามีอนาคต จนถึงขั้นตอน 
การพัฒนาและส่งเสริมทั้งด้านการผลิตและการตลาดจนสามารถก้าวขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เด่นมีอนาคตมา
ถ่ายทอดต่อเพราะอย่างน้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางที่มี  
สินค้าคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในมือ แต่ยังขาดข้อมูลข่าวสารและช่องทางในการ
น าเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึง กลุ่มลูกค้า 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดและการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไว้ดังนี้ 
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
McCarthy (2016) ได้กล่าวไว้ว่า การตลาด ก็คือ การด าเนินการในทุกๆ มิติที่องค์การ

พยายามเพ่ือให้ตอบสนองและปฏิบัติ ได้ตามที่ก าหนดตามความต้องการที่ ได้ เกิดขึ้นมาของ 
กลุ่มผู้บริโภคแล้วท าให้เกิดความพึงพอใจ ด้วยการบริการและการส่งสินค้าต่อผู้ผลิตถึงผู้บริโภค  
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ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนที่ส าคัญในกลยุทธ์การตลาดก็คือ  
ส่วนประสมการตลาด กระบวนการคิดในการก าหนดให้เหมาะสมนั้นจะเป็นจุดเด่นของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจนั้นๆ ด้านการวางแผนการตลาด จะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันมาก ในธุรกิจบริการ
ถ้าเกิดพบเห็นว่าสิ่งที่ท าขึ้นมานั้นแตกต่างจากบริการอ่ืนๆ จะแสดงว่าเกิดจากการใช้งานส่วนประสม
ทางการตลาดที่แตกต่างกันไป ส่วนประสมทางการตลาดนั้นแต่เดิมนั้นคิดขึ้นมาส าหรับธุรกิจผลิต
สินค้าที่จับต้องได้แต่จะมีความแตกต่างส าหรับธุรกิจในด้านการบริการ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้าสามารถ
จดสิทธิบัตร ส่วนธุรกิจการบริการก็ไม่ต้องมีการเก็บรักษา ผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ 
ดังนั้นธุรกิจในแง่ของการบริการจึงไม่สามารถใช้การควบคุมให้ได้การบริการให้ได้คุณภาพง่ายเหมือน
สินค้า 

Lovelock & Wright (2017) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องมี
การเสนอจากฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายโดยจะมีระยะเวลาเป็นพื้นฐานในส่วนใหญ่ๆ ของทางปฏิบัติเพ่ือส่งผล
ให้ได้ตามผู้บริโภคต้องการ แลกกับการได้แลกเปลี่ยนเงิน เวลา และการคาดหวังว่าจะได้รับคุณค่าจาก
สินค้า ทักษะ การอ านวยความสะดวก ที่ลูกค้าไม่สามารถครอบครองได้ 

Kotler (2017) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปร
หรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
และความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัว
แปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 ตัว
แปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ
(Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจ
ทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจ
การให้บริการ (Market Mix) ในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่นั้น ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Buying Decision Process) จะเป็นล าดับขั้นโดยพบว่าผู้บริโภคที่ผ่านกระบวนการตัดสินใจ 7 
ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps นั่นเอง 

 

องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดนั้น ก็คือองค์ประกอบ

ส าคัญที่ใช้ในการด าเนินงานทางด้านการตลาด อันเป็นปัจจัยที่กิจการหรือธุรกิจนั้นๆสามารถน ามา
ควบคุมโดยพ้ืนฐานแล้วส่วนประกอบการตลาดจะประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริ การ ราคา 
ช่องทางในการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด รวมเรียกว่า 4P’s แต่ถ้าเป็น ส่วนประสม
การตลาดทางบริการแล้วจะมีการนับเพ่ิมไปอีก 3P อันได้แก่ ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2556) ได้กล่ าวไว้ว่า การใช้ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ส าหรับธุรกิจด้านบริการ ประกอบด้วยปัจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 2) ราคา 3) การจัดจ าหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลและพนักงาน 6) การสร้าง
และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7) กระบวนการ 



34 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

Zeithaml and Bittner (2013) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เครื่องมือใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(Kotler, 1997) แต่ด้วยส่วนประสมทางการตลาดดังกล่าวเป็นส่วนประสมทางการตลาดส าหรับสินค้า 
จึงได้มีการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดส าหรับการบริการเพ่ือให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นและ
เหมาะสมกับธุรกิจบริการโดยเพ่ิมส่วนประสมเข้าไปอีก 3 องค์ประกอบคือ บุคลากร (People) 
กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

Kotler & Keller, 2015 ก าหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้งหมด 7 ประการดังนี้  
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สินค้า (Goods) บริการ (Services) หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่

บริษัทน าเสนอสู่ตลาด เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด จะท าให้ลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจมากที่สุ ด โดย
ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามการให้ความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบของลูกค้า 
(Kotler & Keller, 2014)  

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทน าเสนอออกขายเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภค
หรือการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2017) โดย
ความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี 
ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย นอกจากนี้ ตัว
ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขายนั้น สามารถเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนและ/หรือการไม่มีตัวตนก็ได้ 
เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จ าเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

1.1 อรรถประโยชน์พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ (Core Benefit) หมายถึง สิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่
ลูกค้าต้องการจากการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ เช่น ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ก็
ต้องการให้สามารถเดินทางไปส่งถึงที่หมายได้ เป็นต้น 

1.2 อรรถประโยชน์ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ (Basic Product) หมายถึง องค์ประกอบทั่วไปที่
มีอยู่แล้วในผลิตภัณฑ์ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์คู่แข่ง เช่น รถโดยสารประจ าทางจะต้องมีเบาะส าหรับนั่ง 
มีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศภายในรถ เป็นต้น 

1.3 อรรถประโยชน์ที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์ (Expected Product) คือ องค์ประกอบ
หรือคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตัว เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจ เช่น เบาะที่นั่งบนรถโดยสารประจ าทางสามารถปรับระดับได้หรือมีระบบนวด เป็นต้น 

1.4 อรรถประโยชน์เพ่ิมเติมของผลิตภัณฑ์ (Augmented Product) คือ องค์ประกอบ
หรือคุณสมบัติเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ เช่น ที่นั่งทุกที่นั่งบนรถโดยสารประจ าทางจะมีหน้าจอส่วนตัวส าหรับดูหนัง ฟังเพลง
หรือกิจกรรมความบันเทิงอ่ืนๆ เป็นต้น 
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1.5 ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคต (Potential Product) คือ องค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ที่รองรับความต้องการใช้งานเพ่ิมเติมในอนาคต เช่น รถโดยสารประจ าทางมี
ระบบอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับการเดินทางของผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เป็นต้น 

2. ราคา (Price) คือ การจ่ายไปส าหรับค่าของสินค้าหรือบริการในรูปของตัวเงินหรือสิ่งที่
ต้องน ามาใช้ทดแทนไปเพ่ือให้ได้มาซึ่ งสิ่งของหรือบางสิ่ง (Stanton & Futrell, 2017) เป็นส่วน
ประสมทางการตลาดอย่างเดียวที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท หมายถึง จ านวนเงินที่ลูกค้ายอมจ่ายเพื่อให้
ได้มาของผลิตภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบกับการรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาจึงต้อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนอ่ืนๆ เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคาดหวังและความพึง
พอใจของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกๆส่วนและภาพลักษณ์ของบริษัท ราคาจะ
เป็นต้นทุนของผู้บริโภค ซึ่งผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคนั้นจะสามารถเปรียบเทียบคุณค่าของบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์กับราคาของบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นหากผู้บริโภคพบว่าความคุ้มค่านั้นมีสูงกว่าราคา
ผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกซื้อ ดังนั้นแล้วผู้ที่คอยก าหนดกลยุทธ์ในด้านราคาจึงควรจะต้องมีการ
ค านึงถึง 

2.1 คุณค่าที่สามารถรับรู้ได้ในสายตาของผู้บริโภคซึ่งต้องผ่านการพิจารณายอมรับจาก
ผู้ใช้บริการว่าคุณค่าในสินค้านั้นสูงกว่าราคาสินค้า 

2.2 ต้นทุนของสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวพันด้วย 
2.3 สภาพการแข่งขันภายในตลาด 
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ 
 

วัตถุประสงค์ของการตั้งราคา ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558)  มีดังนี้  
2.1 การตั้งราคาเพ่ือความอยู่รอด (Survival) คือ การตั้งราคาค่อนข้างต่ าเพ่ือต้องการให้มี

รายได้เพียงพอที่จะสามารถอยู่รอดได้ 
2.2 การตั้งราคาเพ่ือก าไรสูงสุด (Profit Maximisation) คือ การตั้งราคาสูงสุดในระดับที่

ลูกค้ายอมรับได้เพ่ือท าก าไร 
2.3 การตั้งราคาเพ่ือยอดขายสูงสุด (Sales Maximisation) คือ การตั้งราคาต่ ามากเพ่ือ

เพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด 
2.4 การตั้งราคาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Prestige) คือ การตั้งราคาสูง เพ่ือต้องการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้ดูมีความเป็นพิเศษ มีระดับ คุณภาพสูง 
2.5 การตั้ งราคาเพ่ือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือ การตั้ งราคาเพ่ือให้ได้

ผลตอบแทนในอัตราที่ต้องการ เช่น ตั้งราคา 10% จากต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ที่ใช้ในการย้ายสินค้าหรือ

บริการออกจากองค์การไปสู่ตลาด (Stanton & Futrell, 2017) หรือเป็นการก าหนดช่องทางการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยค านึงถึง 2 ปัจจัยหลักคือ การเข้าถึง (Accessibility) ซึ่งหมายถึง
ความง่ายและความสะดวกสบายในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์  และ ความพร้อมในการให้บริการ 
(Availability) ซึ่งหมายถึงระดับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้า ต้องมีพร้อมให้เมื่อลูกค้า
ต้องการเสมอ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงได้ง่ายและมีความพร้อมในการให้บริการจะท าให้ความพึงพอใจ
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ของลูกค้าเพ่ิมสูงขึ้น สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์หรือบริการออกไปสู่ตลาดสิ่งที่ต้องการ ก็คือสถาบัน
การตลาดที่มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดการคลังสินค้า การเก็บรักษา
สินค้าคงเหลือ และการขนส่ง ดังนั้นการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 วิธี ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา 
(2558)   ดังนี้ 

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) เส้นทางที่ บริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งไปยังตลาด (Stanton & Futrell, 2017) ในช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้นมี
ส่วนประกอบส าคัญคือ ผู้ผลิตสินค้า ตัวแทนหรือคนกลาง ผู้บริโภค ซึ่งในส่วนของช่องทางในการจัด
จ าหน่ายสามารถผ่านตัวแทนหรือไม่ก็ได้ 

3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) (Stanton & Futrell, 2017) เป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากฝั่งผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือไปยัง
ผู้ผลิตอื่นๆได้ ในการกระจายผลิตภัณฑ์นั้นจะประกอบด้วยงานที่ส าคัญต่อไปนี้ 

(1) การขนส่ง (Transportation) 
(2) การเก็บรักษา (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) 
(3) การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 

การเลือกสถานที่ในการจัดตั้ง (Location) ของธุรกิจนั้นนับได้ว่ามีความส าคัญมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจบริการที่จะต้องไปรับการบริการในสถานที่อ่ืนๆที่ผู้ให้บริการนั้นได้จัดให้ไว้
ก่อนเพราะสถานที่ตั้งที่เลือกจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการ ดังนั้นสถานที่
ให้บริการจะต้องสามารถจัดการครอบคลุมพ้ืนที่ส าหรับการให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายได้และต้อง
ค านึงถึงที่ตั้งของคู่แข่งด้วยโดยความส าคัญของสถานที่ตั้งจะมีความส าคัญแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจในแต่ละประเภท 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระหว่าง
ธุรกิจกับลูกค้าเพ่ือใช้ในการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ (McCarthy & Pereaule, 2016)  
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้างความจูงใจ (Motivation) 
ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก (Feeling) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสินค้าและ/หรือบริการ 
(Etzel, Walker, & Stanton, 2016) หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อก็เป็นได้ ทั้งนี้จะต้องมีการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดใน
รูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: 
Integrated Marketing Communication) ซึ่งการจะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2558) 

การส่งเสริมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางการตลาดส าหรับการสื่อสารข้อความที่บริษัท
ต้องการไปสู่ลูกค้า ประกอบด้วย เพ่ือให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ลูกค้า (To Inform) เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ (To Educate) เพ่ือชักจูงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (To Persuade) และเพ่ือเตือน
ความจ าแก่ลูกค้า (To Remind) โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ข้อความที่สื่อสารขึ้นอยู่กับสถานการณ์
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และความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกค้า (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2558) 

การติดต่อสื่อสารเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขายและ
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้พนักงานมาช่วยในการขาย (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใช้เพียงหนึ่งหรือใช้หลายเครื่องมือก็ได้ต้องใช้หลักการ
เลือกใช้เครื่องมือสื่อสารมาช่วย (Integrated Marketing Communication - IMC) โดยต้องมีการ
ค านึงถึงความเหมาะสมกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน เพื่อให้มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันได้ เครื่องมือ
ส าหรับใช้ในการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญมีดังนี้ 

4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง เป็นการเสนอข่าวหรือการแจ้งข่าวสารให้
ทราบแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทราบถึงสินค้า บริการ หรือต่อแนวความคิดของเจ้าของหรือผู้
อุปถัมภ์ที่เปิดเผยตัวเอง โดยจะมีการจ่ายเงินเพ่ือใช้สื่อโฆษณาและเป็นการเสนอข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นการ
ส่งตัวเพ่ือเข้าไปติดต่อโดยตรง  

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ก็คือ สิ่งจูงใจหรือเครื่องมือในระยะสั้น
ใช้ในการเร่งการซื้อหรือขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการการตอบสนองให้รวดเร็วขึ้น เป็นงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อการน าไปใช้และการเปิดเผยวัสดุและเทคนิคต่างๆ โดยใช้กับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายใน
ส่วนของการส่งเสริมการขายเองอาจจะอยู่ได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การลดราคา การจัดรายการชิงโชค 
การแถมสินค้า หรือการใช้วิธีการอ่ืนๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ท าจะให้พนักงานขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โดยใช้ความพยายามมากขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ การส่งเสริม
การขายมี 3 รูปแบบ คือ 

(1) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) เครื่องมือนี้ใช้กับ
ผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความต้องการซื้อเพ่ือให้เกิดการดึงสินค้าออกจากร้าน เช่น การแจกของตัวอย่าง 
ส่วนลดของแถม การออกแบบสินค้าขนาดทดลอง การขายเหมารวม 

(2) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ร้านค้า (Trade Promotion) เครื่องมือนี้กระท า
เพ่ือให้เกิดการผลักดันสินค้าเข้าร้านหรือเพ่ือให้เกิดการสะสมสินค้าในร้าน หรือการยอมรับสินค้าไว้
ขาย 

(3) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Sales Force Promotion)เครื่องมือนี้
จะท าเพ่ือช่วยให้พนักงานขายเกิดความพยายามในการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

4.3 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) มีรูปแบบของการส่งข่าวสาร
ระหว่างบุคคลไปยังบุคคลกล่าวคือพนักงานสามารถให้ค าแนะน ารวมไปถึงการชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าและบริการรวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมการใช้บริการในผู้ที่เป็นผู้บริโภคเดิมและยัง
สามารถให้ความช่วยเหลือเรียนรู้ล่วงหน้าว่าผู้บริโภคนั้นต้องการและดูแลลูกค้าอะไรเพ่ือที่จะให้เกิด
โอกาสในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมให้แก่ผู้บริโภคในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการ
ขายนั้นจะใช้พนักงานจึงเป็นส่วนที่ส าคัญมากในกิจการ ที่จะใช้พนักงานส าหรับการขายในกรณี
ต่อไปนี้ 
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4.3.1 เมื่อสินค้านั้นเหมาะสมกับการขายโดยต้องใช้พนักงานคอยแนะน า เช่น สินค้า
ประเภทที่ขายตามบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ประกันชีวิต 

4.3.2 เมื่อลักษณะสินค้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนไม่สามารถขายผ่านสื่อมวลชนได้สินค้าพวกนี้ได้แก่ เครื่องท า
น้ าแข็ง เครื่องจักรรถยนต์เครื่องยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนจึงต้องอาศัยพนักงานขายช่วยเนื่องจากไม่
สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนผ่านการใช้สื่อโฆษณาอธิบาย 

4.3.3 หน่วยงานขายจ าเป็นต้องใช้ในกรณีที่สินค้านั้นต้องการบริการที่ดี (Good-
Sales Services) ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้คนให้บริการประกอบการขายสินค้านั้นด้วย โดยพนักงานขายจะ
เป็นผู้บริการติดตั้ง ซ่อมบ ารุง แนะน า ซึ่งพนักงานขายจะมีบทบาทส าคัญมาก 

4.3.4 หน่วยงานขายมีความส าคัญในกรณีที่ธุรกิจนั้นต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
(Good Relationship) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นธุรกิจจะต้องผ่านคนกลาง จึงต้องอาศัยหน่วยงาน
ขายซึ่งถ้าคนกลางไม่ให้หรือไม่จัดการวางสินค้าให้เกิดความโดดเด่น คนกลางถือว่าเป็นสะพานที่หนึ่ง
ส่วนผู้บริโภคถือเป็นสะพานที่สอง ซึ่งเป็นสะพานที่น าไปสู่ความส าเร็จในการขาย 

4.4 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นการเสนอ
ความคิดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมไปถึงนโยบายขององค์การ โดยผ่านสิ่งต่างๆ การบอกข่าวสาร
นั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งในการบอกกล่าวหรือประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจอาหารนั้นในสมั ยนี้มีการให้ข่าว
เกี่ยวกับสถานที่ส าหรับการบริการของร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ รวมไปถึงการลงแนะน าใน
นิตยสารชั้นน า ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้นหมายถึงความพยายามในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี
ให้เกิดขึ้นต่อองค์การ เพ่ือใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้ดีขึ้น เพ่ือเผยแพร่ให้ได้รับรู้ข่าวสาร
ที่จะส่งผลต่อการสร้างภาพพจน์ที่ดี โดยอาจมีการใช้เหตุการณ์บางอย่างหรือเรื่องราวที่ซึ่งตัวมีช่วยมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การแจกสิ่งชองหรือเผยแพร่การท ารายงานประจ าปี การมอบสิ่ง
ช่วยเหลือในงาน และการส่งข่าวสารใหม่ๆ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดเชื่ อมตรง (Online 
Marketing) การตลาดทางตรงเป็นวิธีที่จะสื่อสารโดยตรงต่อกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคที่เป็น
เป้าหมายเฉพาะเพ่ือให้ได้มาซึ่งการตอบสนองอย่างทันที ส่วนการตลาดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อม
ที่เชื่อมระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายด้วยระบบออนไลน์เครื่องมือต่างๆ (Kotler & Armstrong, 2015)  

4.6 การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เป็นเครื่องมือที่กล่าวได้ว่ามี
ส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ เนื่องมาจากผู้ที่เคยใช้บริการนั้นจะทราบว่าในด้านการบริการของธุรกิจนั้นมี
ความส าคัญหรือเป็นในแนวทางไหนซึ่งจะเกิดจากการทดลองใช้ของตนแล้วถ่ายทอดสิ่งนั้นต่อไปยังผู้ที่
มีแนวโน้มซึ่งอาจได้เป็นผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าในอนาคต หลังจากผู้รับบริการเคยใช้บริการแล้วมี
ความรู้สึกดีประทับใจเกิดขึ้นต่อการบริการก็จะสามารถบอกต่อๆ ไปยังเพ่ือน ญาติ พ่ีน้องรวมไป ถึ ง
คนทั่วไป เพ่ือแนะน าให้ไปใช้บริการด้วย ซึ่งสามารถช่วยในการลดต้นทุนในส่วนของการส่งเสริม
การตลาดและการติดต่อสื่อสารได้มาก การแนะน าคนรู้จักมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้ที่ไม่เคยใช้บริการสูงมากดังนั้น การบอกกล่าวแบบปากต่อปากจึงมีผลกระทบกับธุรกิจบริการอย่าง
ยิ่งการได้รับประสบการณ์จากการใช้บริการที่ไม่ดีจะมีอย่างยิ่งต่อธุรกิจบริการเพราะผู้ใช้ที่ไม่พอใจใน
บริการมีแนวโน้มที่จะบอกกล่าวแบบปากต่อปากมากกว่าผู้ที่พอใจในบริการ 
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5. บุคลากร (People) หมายถึง ผู้คนที่มีส่วนต่อการให้บริการรวมไปถึงลูกค้าและผู้ที่คอย
ให้บริการลูกค้าคุณภาพในการให้บริการของบุคลากรต้องมาจากการคัดเลือกการฝึกอบรม การสร้าง
แรงจูงใจที่จะท าให้สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการได้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างและเหนือยิ่งกว่าคู่แข่งขัน 
ดังนั้นแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดีต้องมีความสามารถ มีความคิดที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดีและมีความคิดริเริ่ม มีความโดดเด่นในด้านการแก้ปัญหาและ
สามารถใช้เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับองค์การ 

บุคลากรถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า
ทั้งหมด ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า โดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้าที่พบกับลูกค้าโดยตรง 
(Frontstage Personnel) ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทพฤติกรรมทั้งหมดที่แสดงต่อลูกค้าจะ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า ธีรกิติ นวรัตน 
ณ อยุธยา (2558)  พนักงานที่ท างานเพ่ือก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆ ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของ
กิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่างพนักงานทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น โดย
บุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน และ
ปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่ง
ของบุคลากรที่มีความส าคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 

6. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติงานต่างๆ ที่ใช้ในกิจการเพ่ือ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้า ซึ่ งมีความส าคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทเนื่องจากหลายๆ 
กระบวนการเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง เช่น การน าเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้โดยตรง ดังนั้น กระบวนการที่ดีก็จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์  

กระบวนการในการส่งต่อบริการเพ่ือที่ได้มอบคุณภาพต่อการบริการกับลูกค้าได้ทันที เพ่ือ
เพ่ิมความประทับใจต่อลูกค้าจะพิจารณาได้ 2 ด้านก็คือความซับซ้อน และความหลากหลาย ในส่วน
ของความซับซ้อนจะต้องมองถึงให้ถึงวิธีการของกระบวนการและความต่อเนื่องในงาน เช่น ความ
ช านาญในการเสิร์ฟอาหาร ฯลฯ ส่วนในด้านความหลากหลายนั้นต้องเกิดจากการพิจารณาถึงอิสระ
และความยืดหยุ่น เพ่ือจะสามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลงล าดับหรือขั้นตอนในการใช้ท างานได้ ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา (2558) 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เป็นสิ่งรูปธรรมที่ลูกค้าสามารถ
มองเห็นหรือรับรู้ได้โดยตรง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์
พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนช่วยท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการ
นั้นมีคุณภาพมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้แก่อาคารส านักงาน สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ที่
ให้บริการ การออกแบบตกแต่งสามารถแบ่งพ้ืนที่ในอาคารได้ดีที่สามารถใช้ในการดึงดูดใจต่อ
ผู้ใช้บริการหรือลูกค้า และท าให้ผู้ใช้บริการเข้าใจลักษณะของการบริการได้อย่างชัดเจนรวมไปถึง
เข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่มีไว้ใช้ในบริการด้วย ลักษณะทางกายภาพ แบ่งได้เป็น 2 
ประเภทหลัก ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2558) ดังนี้  
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7.1 ภูมิทัศน์บริการ (Servicescape) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมด 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอก (Facility Exterior) เช่น ภายนอกตัวอาคาร ป้ายชื่อบริษัท 
หรือ ลานจอดรถ เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายใน (Facility Interior) เช่น การตกแต่ง ภายใน
อาคาร คุณภาพอากาศภายในอาคาร เป็นต้น 

7.2 สิ่งจับต้องได้ประเภทอ่ืน (Other Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ช่วยในการสื่อ
การกับลูกค้าที่เป็นรูปธรรม เช่น นามบัตร เครื่องแบบพนักงาน หรือ เอกสารแผ่นพับโฆษณาต่างๆ 
เป็นต้น 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ทั้ง 7อย่าง 
(7P’s) ที่กล่าวมานี้ มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีความส าคัญเท่าๆกัน ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องตัดสินใจในองค์ประกอบทั้ง 7 อย่างพร้อมกันไป เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและตรงความต้องการของผู้บริโภค
มากที่สุด  

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (The Marketing Mix for Services Businesses) 

เป็นสิ่ งที่ องค์กรสามารถควบคุม และจัดการเพ่ือท าให้ เกิดความได้ เปรียบทางการแข่งขัน  
ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน (สุดจินดา ดังก้อง, 2559) ได้แก่ 

1) ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ (product or service) หมายถึง การให้บริการที่สอดคล้อง
กับลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยที่ความต้องการของตลาดและต าแหน่งทางการแข่งขันจะเป็น
ตัวก าหนดการบริการหลัก บริการเสริม และคุณภาพของการให้บริการ และยังรวมไปถึงการบริการ
หลังการขาย และการรับประกันอีกด้วย 

2) ราคา (price) นโยบายด้านราคาของการให้บริการจะเกี่ยวข้องกับส่วนลด ส่วนยอมให้
ระยะเวลาการจ่ายเงิน และเงื่อนไขการจ่ายเงิน ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าสินค้าโดยทั่วไป เนื่องจาก
บางครั้งราคาจะเป็นสิ่งที่มีบทบาทส าคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการความต้องการซื้อของลูกค้า 

3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) หมายถึง สถานที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่ายของ 
การบริการ บางครั้งการบริการจะมีการจัดการจะมีการจัดส่งถึงบ้านหรือธุรกิจด้วย การตัดสินใจของ
องค์กรที่จะให้บริการโดยให้ลูกค้าเดินทางมารับบริการในสถานที่ที่จัดไว้ หรือเลือกที่จะให้บริ การแก่
ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของการบริการ ราคา ต้นทุน และคู่แข่งขันที่อยู่
ในตลาด ซึ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายของการบริการนั้นจะรวมถึงตัวแทนจ าหน่าย และแฟรนไชส์ด้วย
เช่นกัน 

4) ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของส่วนประสม
ของการบริการ เนื่องจากโดยปกติในขณะที่ใช้บริการลูกค้าจะต้องพบกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
อุปกรณ์ และพนักงาน ประกอบกับการให้บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ จึงท าให้ประเมินผลยาก ดังนั้น 
ลักษณะทางกายภาพจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการประเมินคุณภาพของการบริการก่อนที่จะใช้บริการจริง 

5) ผู้มีส่วนร่วมหรือพนักงาน (participants) ผู้มีส่วนร่วมนี้จะหมายถึงพนักงานทุกคนที่มี
บทบาทในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทัศนคติและการกระท าของพนักงานจะมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการให้บริการ พฤติกรรมของพนักงานจะต้องมุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด ใน
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ด้านของการให้บริการนั้น งานด้านการตลาดจะเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่พนักงานในองค์กรจะต้องมีทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อถือได้ และความสามารถต่าง ๆ  
ในการให้บริการแก่ลูกค้า 

6) การส่งเสริมการตลาด (promotion) การบริการก็ต้องใช้วิธีการส่งเสริมการตลาด 
แบบดั้งเดิมให้เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย และการใช้พนักงานขาย แต่อย่างไรก็ตามจากการที่บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น 
วิธีการในการส่งเสริมการตลาดจึงมีบางส่วนที่ต่างจากการส่งเสริมการตลาดโดยทั่วไป การใช้พนักงาน
ขายเป็นเรื่องปกติมากในการส่งเสริมการตลาดของบริการ เนื่องจากพนักงานทุกคนที่ติดต่อลูกค้าจะ
เป็นจุดขายของบริการและองค์กร ดังนั้น ต้องมีการอบรมพนักงานในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

7) ขั้นตอนของการให้บริการ (process) เกี่ยวข้องกับการออกแบบขั้นตอนและระบบในการ
จัดส่งการให้บริการแก่ลูกค้า ถ้าองค์กรไม่ให้ความสนใจกับขั้นตอนของการให้บริการอย่างเพียงพอ จะ
ท าให้คุณภาพการบริการตกต่ า และท าให้ลูกค้าไม่พอใจได้ สิ่งที่ส าคัญในองค์กรที่ท าการผลิตสินค้า ก็
คือ ผลส าเร็จที่ ได้จากขั้นตอนการผลิตนั้น แต่ส าหรับองค์กรที่ เป็นผู้ ให้บริการแล้ว ขั้นตอน 
ของการให้บริการและผลส าเร็จที่ออกมาจะมีความส าคัญเท่าๆ กัน ดังนั้น นักการตลาดจะต้อง
ออกแบบขั้นตอนของการให้บริการ เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพในการให้บริการ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ค าว่า “การมีส่วนร่วม ” หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Participation” มีนักวิชาการหลาย 

ท่านได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ มีทั้ งความหมายที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไป  
ตามความ เข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

Sherry R. Arnstein (1969) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ถือเป็นอ านาจ
ประเภทหนึ่งของประชาชนและเป็นกระบานการการจัดสรรอ านาจ (Redistribution of power)  
โดยส่งเสริม ให้ประชาชนผู้ไร้ซึ่งอ านาจ (The Have-Nots) ที่มักไม่มีโอกาส ถูกกีดกัน หรือ ถูกแยก
ออกจาก กระบวนการทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน
กระบวนการดังกล่าว กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าสู่การก าหนด
แนวทาง การรับรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การก าหนดเป้าหมายและนโยบายสาธารณะ  
การด าเนินงานกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ และการเปิดเผยและการกระจายผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ  
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติด
ประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
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2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น  
การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 

3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ 
ร่วมเสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ
ความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง
คณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่
มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น  

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจท าได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถ
ท าได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายและความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 
 

        .                                   
 

 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
ประกอบด้วย 

1. กระบวนการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้และความช านาญ ร่วมกับการใช้
วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

2. กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสและได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลัง เผชิญและแสดงออกซึ่ง
วิธีแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติ โดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 
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3. กระบวนการที่รัฐท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน  
ทั้งในรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน 

โดยการมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้อง ( Involvement) ทางความคิด, จิตใจ, อารมณ์
และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ ง (Sense and belonging)  
การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้ งในเชิงป ริมาณและคุณภาพ (Quantitative and qualitative)  
การมีส่วนร่วมครอบคลุม ทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็น
การกระท า (Action) จึงมีทั้งผู้กระท า (The actor) ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับผล (The recipient) และ
สาธารณชน (The public) ผู้เป็นบริบทของการกระท า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งออกได้ 8 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน

ความต้องการของชุมชน 
2. การร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
3. การร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา

ความต้องการของชุมชน 
4. การร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. การร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ 
6. การร่วมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7. การร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
8. การร่วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้

โดยเอกชนและรัฐบาล ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 
1. การวางแผน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญ

ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลและประการส าคัญ คื อ  
การตัดสินใจด้วยตนเอง 

2. การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการจัดการและการบริหาร
การใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมทางการเงินและบริการ 

3. การใช้ประโยชน์ ประชาชนจะต้องมีความสามรถในการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมสังคม 

4. การได้รับประโยชน์ประชาชนจะต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพ้ืนฐาน  
ที่เท่ากันซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได้ โดยจ าแนกลักษณะของการมีส่วนร่วม 
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนประชาชน 

เช่น กรรมการหมู่บ้าน กรรมการกลุ่มเลี้ยงโคนม 
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3. ประชาชนมีส่วนร่วมจากการเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กร 
ที่มิใช่ผู้แทนของประชาชน เช่น สถาบัน หรือหน่วยงานที่เชิญประชาชนให้เข้าร่วมในด้านความคิด 
หรือบริจาคทรัพยากร 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มธุรดา ศรีรัตน์ (2554) กล่าวว่า การที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากการปลูกฝัง

จิตส านึกแล้วจะต้องมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งควรพิจารณา 
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของภาครัฐ ทั้งในระดับนโยบายมาตรการและการปฏิบัติที่เอ้ืออ านวย 
รวมทั้งการสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จ าเป็นที่จะต้องท าให้การพัฒนาเป็นระบบเปิด  
มีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการตรวจสอบได้ 

2. ปัจจัยด้านประชาชน ที่มีส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมมีส านึกต่อความสามารถและ
ภูมิปัญหาในการจัดการปัญหา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งรวมถึงการสร้างพลัง
เชื่อมโยงในรูปกลุ่มองค์กร เครือข่ายและประชาสังคม 

3. ปัจจัยด้านนักพัฒนาและองค์กรพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกระตุ้น  
สร้างจิตส านึก เอ้ืออ านวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุนข้อมูลข่างสารและทรัพยากรและร่วมเรียนรู้กับ
สมาชิกชุมชน 

วิลเลี่ยม รีดเดอร์ (1963 อ้างใน นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์, 2550) กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การเข้ามามีส่วร่วมของประชาชนว่ามี 11 ปัจจัยดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเชื่อพ้ืนฐาน กล่าวคือ จะเลือกแบบวิธีการซึ่งสอดคล้อง
และอยู่ในแนวทางเดียวกันกับความเชื่อข้ันมูลฐานของตนเอง 

2. มาตรฐานคุณค่า การปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณค่าของตนเอง 
3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มคนดูเหมือนจะส่งเสริมปกป้องและรักษาเป้าหายของตนเอง 
4. ประสบการณ์ที่ผิดธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนบางครั้งมีรากฐานมาจาก

ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 
5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มคนจะประพฤติตามแบบที่ตนเองคาดหมายว่าจะต้อง

ประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น พวกเขายังชอบปฏิบัติต่อคนอ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหมายจากคนอ่ืน
ด้วยเช่นกัน 

6. การมองแค่ตนเอง การจะกระท าสิ่งต่างๆ ซึ่งคิดว่าตัวเองควรต้องกระท าเท่านั้น 
7. การบีบบังคับ การกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกท่ีว่าตัวเองถูกบังคับให้กระท า 
8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเขามีนิสัยชอบกระท าเมื่ออยู่ใน

สถานการณ์นั้น ๆ 
9. โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับ

จ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยให้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการกระท า
เช่นนั้น เท่าที่พวกเขาได้รับรู้มา 

10. ความสามารถ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างอยู่ที่ตนเองเห็นว่าสามารถท าในสิ่งที่
ต้องการให้เขาท าในสถานการณ์เช่นนั้น 
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11. การสนับสนุน มักจะเริ่มต้นปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเราได้รับการสนับสนุนที่ดีพอให้กระท า
การเช่นนั้น  

William W. Reeder (1998 อ้างอิงถึงใน มธุรดา ศรีรัตน์ , 2554) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ 11 ประการ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือน
จะเลือกวิธีปฏิบัติซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง 

2. มาตรฐานคุณค่าบุคคล และกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณค่าของตัวเอง 

3. เป้าหมายบุคคล และกลุ่มบุคคล ดูเหมือนจะส่งเสริม ป้องกันและรักษาเป้าหมายของ
ตัวเอง 

4. ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลบางครั้งมาจากประสบการณ์ที่
ผิดปกติธรรมดา 

5. บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่าจะต้องประพฤติใน
สถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อ่ืนด้วย 

6. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าในสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนเองต้อง
กระท าเช่นนั้น 

7. การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าในสิ่งต่างๆ ซึ่งคิดว่าตนเองต้องกระท า
เช่นนั้น 

8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าในสิ่งต่างๆ ซึ่งมีนิสัยชอบกระท า เมื่ออยู่
ในสถานการณ์นั้นๆ 

9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลจะมามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติงานของสังคม 
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกระท าเช่นนั้น 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง ที่คนเห็นว่า
สามารถท าในสิ่งที่ต้องการให้เขาท าสถานการณ์เช่นนั้น 

11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคล มักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน  
ที่ด ี

 

การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือ Co-creation 
มรกต ศรีรัตนา (2535 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล , 2551, หน้า 5) ให้ความหมายของการม ี

ส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งใน
สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
กลุ่มนั้น ท าให้เกิดการร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

พีรพล ไชยพงศ์ (2539, หน้า 8) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐส่งเสริม 
ชักน าสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรมสมาคม มูลนิธิ และ
องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
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กลุ่มสังคมศาสตร์สาธารณสุข (2525, หน้า 21 อ้างถึงใน ขนิษฐา ศรีนนท์, 2544, หน้า 35) 
ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การสร้างประชาธิปไตยคือ 
อ านาจแห่งการก าหนดการพัฒนาให้แก่ประชาชน ในกระบวนการนี้อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมี
การก าหนด วางแผนและด าเนินการในเรื่องทั้งปวงอันมีผลต่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และ
อนาคตของพวกเขาซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อประชาชนได้อ านาจ ได้ทรัพยากรของพวกเขากลับคืนมา 
และนั่นย่อมหมายถึง กระบวนการทางประชาธิปไตยและการปกครองตนเอง 

ลิส (Lisk, 1985 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล , 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับแนวคิดของ
การเชื่อใจและการยอมรับตนเองเพ่ือที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งสามารถ
สังเกตได้จากระดับความพึงพอใจ ระดับความไว้วางใจและต้องครอบคลุมทัศนคติความคาดหวังและ
กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 

เฮด แฟร์ไซลด์ และคณะ (Fairchaild, et. al., 1964 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์ 
2546, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของค าว่าการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันหรือการเข้ามามีส่วนติดต่อสัมพันธ์กันและอาจหมายถึงสถานการณ์ทาง
สังคมด้วยก็ได้ 

วิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อ้างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้
ว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชนใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน 
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

สหประชาชาติ  (United Nations, 1981 , p. 11 ) ให้ ค วามหมาย  การมี ส่ วน ร่ วม 
(Participation) ไว้ว่า 

1. การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
2. การเข้ามีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนา 
3. การเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา 

 
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์พระราชา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ด้านเศรษฐกิจ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิด หลักปฏิบัติพัฒนาตามหลักความจริงที่
เป็นกลางตามธรรมชาติ ได้แก่ หลักคิด หลักปฏิบัติที่ต้องค านึงถึงความจริงของความเป็นมนุษย์และ 
สิ่งรอบ ๆ ตัวมนุษย์ ที่ เรียกว่าธรรมชาติ การจะปฏิบัติตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น  
จะต้องปฏิบัติตามหลักการ 3 ข้อ ที่เรียกว่า ความพอเพียง คือ ต้องมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และมีระบบคุ้มครองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก มีวัตถุประสงค์ คือ 
ให้เกิด ให้มีความสมดุลและความพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
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ของสังคมโลกทั้งในด้านวัตถุ (เทคโนโลยี) สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากภายนอก ด้วย
มาตรการและเงื่อนไขในการพัฒนาคนและสังคมใน 3 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรม (จริยธรรม)  
ด้านความคิด (คุณธรรม) และด้านความรู้ (ปัญญา) โดยกลุ่มเป้าหมายแรกท่ีต้องเน้น คือ กลุ่มแกนน า
ของสังคม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ(ราชการ) นักทฤษฎี (นักวิชาการ) นักธุรกิจ เพราะกลุ่มเหล่านี้จะ
เป็นผู้คิดนโยบาย คิดแผนพัฒนาและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ คือ  
กลุ่มประชาชนจะเป็นกลุ่มรองหรือกลุ่มตาม 

สุภาคย์ อินทองคง (ออนไลน์) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักการดาเนินชีวิต  
การท างาน การบริหาร การพัฒนารวมถึงการด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่เน้นแนวทาง
สายกลางยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรอบรู้ 
รอบคอบ ระมัดระวังและเงื่อนไขคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ขยันอดทนและการแบ่งปัน 
สรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ว่าเป้าหมายการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกระแส  
แห่งตะวันออก (easternization) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา คิดค้น ทดสอบ ทดลอง
มาเป็นเวลากว่า 30 ปี พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพ่ือแสวงหาหนทางที่จะทาให้คนไทย มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ทั่วทุกภาคของประเทศ ทรงทดลองทาโครงการ
พัฒนากว่า 3,000 โครงการ เพื่อศึกษาทดลอง จนพบว่าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีการดา
เนินชีวิต การงาน การอยู่ร่วมกันที่สอดคล้องเก้ือกูล เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมไทย เป็นการพัฒนาที่
เน้นความพอดีหรือแนวทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับบุ คคล 
ครอบครัว ระดับกลุ่ม องค์กร ชุมชน และระดับสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือการอยู่ร่วมกันระหว่าง 
คน สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อย่างมีคุณค่า สมดุล ยั่งยืน การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากระดับล่างขึ้นสู่บนหรือการพัฒนาจากฐานไปสู่ยอดแบบค่อยเป็ นค่อยไป  
การมีฐานที่มั่นคงยอดจึงเกิดความมั่นคงความส าเร็จในการสร้างสังคมพอเพียงจึงอยู่ภายในจิตใจของ
ทุกคน(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551, หน้า 23)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยื นภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรงเห็นความส าคัญของการพออยู่  
พอกิน ซึ่งมีผลต่อราษฎร และประเทศชาติที่สาคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยด าเนินชีวิตบนทาง
สายกลาง มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รู้จักประมาณตนและด ารงชีวิตอย่างรู้จักคิด อยู่ ใช้ กินอย่างพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ในปี พ.ศ.2542 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 (2545-
2549) ได้ประกาศใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ออนไลน์)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นหนึ่งในแนว
พระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิต ยึดหลัก 
ความพอเหมาะ พอดีมีเหตุผล และความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติ
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ด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด ารงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบรูณ์และได้พระราชทาน
พระราชด าริให้คนไทยน าไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2517 ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2517 ความตอนหนึ่งว่า  
“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกินพอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและการใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกตามหลักวิชา 
เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไปหากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกฐานะเศรษฐกิจขึ้นให้
รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน 
โดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้
...” (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 2550, หน้า 20) การท าความเข้าใจกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวนั้นมิควรจะน าเฉพาะเนื้อความของพระราชด ารัสมาพิจารณาเท่านั้น แต่จ าเป็นจะต้อง
เข้าใจบริบททางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในขณะที่มีพระราชกระแสรับสั่งจะสะท้อนความห่วงใย
ที่พระองค์ทรงมีต่อสถานการณ์ในบ้านเมืองและพระสกนิกรชาวไทย ความส าคัญของพระบรม
ราโชวาทนี้อยู่ที่พระองค์ทรงเห็นว่าแนวทางการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นหลักแต่ เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะเกิดปัญหาได้  จึงทรงเน้นการพอมี พอกิน พอใช้  
ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้ืนฐานความมั่นคงพร้อมแล้วจึงสร้างความเจริญและ
ฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมน าการพัฒนาประเทศ 
แต่ เพี ยงประการเดี ยว  ปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพี ยงไม่ ใช่ หมายถึ งปรัชญ าในการต่ อต้ าน  
ความเปลี่ยนแปลงหรือการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เป็นการใช้ปรัชญาปรับตัวให้
เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างพอเพียง พอเหมาะพอประมาณ ในทิศทางที่จะ
สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญตามทางสายกลางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี
ขั้นตอนการยกระดับจากเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่เน้นการพัฒนาให้สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าซึ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความเจริญ
ยิ่งขึ้นของสังคมส่วนรวมในวงกว้าง 

 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคประชาชนและชุมชน 
ความพอเพียงในนิยามของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิได้หมายความเพียงแค่บุคคล

พ่ึงตนเองได้(Self-Sufficiency) แต่เศรษฐกิจพอเพียง หรือSufficiency Economy มีความหมาย
กว้างมากกว่า เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แนวทางส าหรับปรับใช้ได้เฉพาะบุคคล หรือเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่แต่เศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทั้งกับกลุ่มบุคคลชุมชนมีความเป็นพลวัต
สามารถพัฒนาได้ตามเหตุผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปคือ เศรษฐกิจ
พอเพียงม๓ี ระดับ คือ  

ระดับที่หนึ่ง- เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่เน้นความพอเพียงในระดับบุคคลและ
ครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีพอกินมีอาหาร สามารถสนองความต้องการพื้นฐานหรือ
ปัจจัยสี่ของครอบครัวได้มีความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีก่อน ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต 
ไม่ประมาท รู้จักการแบ่งปัน พ่ึงตนเองและช่วยเหลือกันในครอบครัวได้ เริ่มต้นจากการเสริมสร้าง
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คนให้มีการเรียนรู้วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุลเพ่ือจะได้ละเว้นการประพฤติมิชอบ  
ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้เกื้อกูลแบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระท า
การใดๆ จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระท าบนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผล พอเหมาะพอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่
ละสถานการณ์แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้จนสามารถท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเองได้และเป็นที่พ่ึง
ของผู้อ่ืนได้ในที่สุด ระดับที่สอง- เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าคือ ยกระดับความพอเพียง
เป็นระดับกลุ่ม มีการรวมตัวทั้งความคิด ความร่วมมือ ความช่วยเหลือส่วนรวม รักษาผลประโยชน์
ภายในชุมชน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชนมุ่งเน้น
ความสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ระดับที่สาม- เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวไกล
ระดับสร้างเครือข่าย เน้นความร่วมมือระหว่างชุมชนกลุ่มองค์กรเอกชน หรือธุรกิจภายนอก  
โดยประสานงานให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 

 

 
 

การปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ ไม่จ าเป็นและความฟุ่มเฟือย การด ารงชีพ 

อย่างจริงจัง 
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 

ในการด ารงชีพก็ตาม 
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ ในทางค้าขายการประกอบอาชีพแบบต่อสู้กัน 

อย่างรุนแรง 
4. ไม่หยุดนิ่งที่ใฝ่หาความรู้สม่ าเสมอให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็น

เป้าหมายส าคัญ 
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงเพราะยังมี

บุคคลจ านวนมิใช่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากความละอาย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคัดลอกและเรียบเรียงจากหนังสือ ประยุกต์ใช้หลัก
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เศรษฐกิจพอเพียง ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 และหนังสือ การประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ, 2554. เพ่ือเผยแพร่ในการประชุมประจ าปี 2554 ของมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “อะไร คือ เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 
28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี) 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักการพัฒนาแบบบูรณาการหรือองค์รวม 
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักการพัฒนาแบบบูรณาการหรือองค์รวม ประกอบด้วย 
1. ด้านสังคม วัฒนธรรม ต้องสมดุลกันกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่  ป่าไม้ แร่ ธาตุ ทรัพย์ในดินสินในน้ า เพ่ือสนอง 
ความต้องการที่ไม่จ ากัดของมนุษย์ ท าให้ระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนแปลงไป สูญเสียเนื้อที่คือป่าไม่เสีย  
ดุลวงจรชีวิตของพืชและสัตว์ ขาดแคลนทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์มาแต่กาลก่อนตลาดจนเกิด
มลพิษทั้งในอากาศและในดินกล่าวได้ว่ามนุษย์เอาเปรียบธรรมชาติเล็งเห็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่ง
ที่ได้เปล่าต้องรีบไขว่คว้ามาปรนเปรอความสุขของมนุษย์ซึ่งมีความโลภและเห็นแก่ตัวเป็นเหตุ 

การเอาเปรียบธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีเหตุที่มาจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมตามระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม พาณิชนิยม และวัตถุนิยมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ท าให้คนส่วนใหญ่มีความคับแค้นทาง
จิต ความอิจฉาริษยา ความเครียดซึ่งน าไปสู่การต่อสู้ด้วยเล่ห์กล เกิดวิกฤติการณ์ทางวัฒนธรรมเท่า ๆ 
กับวิกฤติการณ์ทางสังคม ดังจะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการส่งออกในทางผลิตผลทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม แรงงานและการบริการทางเพศท าให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรมในวิถีการด ารงชีวิ
ของคนไทย ทั้งในชนบทและในเมืองทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้ เพ่ือความอยู่รอด ายใต้อิทธิพลของ
เศรษฐกิจทุนนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีช่องว่างมหาศาลระหว่างผู้ได้เปรียบกับผู้เสียเปรียบใน
สังคม ชาวไร่ ชาวนา และผู้ใช้แรงงาน เป็นหนี้เป็นสินตลอดชีวิต เงินเป็นปัจจัยหลักในสังคมสมัยใหม่ 
แต่เงินก็มิได้ให้ความสุขอันแท้จริงแก่ใคร แม้แต่ผู้ได้เปรียบ 

2. ความสัมพันธ์และความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกในครอบครัวและสังคม 
เดิมคนไทยส่วนใหญ่อยู่รวมกันในสังคมชุมชนหมู่บ้านตามท้องถิ่นต่างๆในระบบเครือญาติ

และสังคมที่มีสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลท าให้ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันต้องพ่ึงพาอาศัยกันในทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการปกครอง จนเกิดความมั่นคงและเกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคมร่วมกัน ใน
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องจักรกลมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ท าให้ชนบทต้องพ่ึงเมืองมากขึ้น ท าให้เกิดค่านิยมและทัศนคติใหม่ๆจนเกิดความไม่
เข้าใจและขัดแย้งกับคนรุ่นเก่า สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมตามระบบทุนนิยมท าให้เกิดการ
อพยพย้ายถิ่นฐานและทิ้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเข้ามาประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและ
บริการ 

3. ต้องยอมรับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
การปกครองประเทศโดยการรวมศูนย์อ านาจทุกอย่างไว้ที่ส่วนกลางท าให้วัฒนธรรม

กรุงเทพฯหรือวัฒนธรรมเมืองหลวงซึ่งรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาผสมผสานมีอิทธิพลแผ่ขยาย
ครอบง าไปทั่วประเทศ ส่งผลให้ความเป็นตัวเองและความมีศักดิ์ศรี ความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
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มีมาในอดีตทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้และสานได้ถดถอยเหือดหายไปทุกขณะ วัฒนธรรมชาวบ้านภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่เคยพัฒนาขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นอันแสดงออกมา
ในรูปของภาษาขนบธรรมเนียมการละเล่นและวิธีการกินอยู่ถูกดูแคลนว่าโง่ เขลา ป่าเถื่อนไม่เท่าเทียม
วัฒนธรรมจากเมืองกรุง ชาวบ้านในส่วนภูมิภาคได้รับอิทธิพลหลายรูปแบบ โดยเฉพาะทางการศึกษา
และสื่อมวลชน ให้สูญเสียความภาคภูมิใจในพ้ืนเพวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของตนเอง หมดความภาคภูมิใจ
ในถิ่นก าเนิดและรากฐานวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ให้เป็นมรดกวัฒนธรรม คนจ านวนมากเหล่านี้
เป็นมหาชนของประเทศท่ีมีสภาพไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไป แต่ได้รับเอาวัฒนธรรมส่วนกลาง โดย
ปราศจากความรู้ความเข้าใจ 

4. การปรับปรนทางวัฒนธรรมไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรรมเพ่ือกินเพ่ือยู่เป็น

สังคมเกษตรกรรมเพ่ือขายจนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมและก าลังเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารภายใน
ระยะเวลาอันสั้น 2-3 ทศวรรษ ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน จนท าให้ไม่สามารถปรับตัวได้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมในแต่ละสังคม ซึ่งอยู่ในกาลเทศะเดียวกัน ประกอบกับความไม่เข้าใจความคิด 
วิธีการและเทคโนโลยีที่รับเข้ามาใหม่ จึงขาดความสามารถในการปรับปรนวัฒนธรรมให้ทันสมัยเป็น
ต้นว่า การน าเอาสหกรณ์มาใช้แต่ไม่สร้างกลไกหรือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับนิสัยคนไทย 
ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่รับมาจากตะวันตกในทาง
ปฏิบัติตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงินและอ านาจ ท าให้เกิดการหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถทานดุลอ านาจได้เพียงพอประชาธิปไตยไม่อาจะอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชน
ได้เท่าท่ีควร 

5. ประชาชนมีความสับสนและเสื่อมศรัทธาในสถาบันทางศาสนา 
วิถีชีวิตตามกระแสเศรษฐกิจสมัยใหม่ท าให้คนเร่งรีบท ามาหากินแข่งขันกันมากจนไม่เห็น

ความส าคัญของศาสนาว่า จ าเพราะพระพุทธศาสนาระบบให้การศึกษา และการปกครองคณะสงฆ์
หย่อนยาน และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกท้ังความสามารถ วิธีการเผยแพร่ธรรมของพระสงฆ์ ให้
เป็นที่พ่ึงทางใจแก่ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีข้อจ ากัดมาก ผู้ที่เข้าไปอุปสมบทบางส่วนไม่มีความพร้อม
และความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะชี้แนวทางที่ถูกต้องได้ หรือเข้าไปบวชเพ่ือใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงเกิดการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาที่ผิดแปลกออกไปจนตก
เป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปท าให้ประชาชนเกิดความแตกแยกสับสนแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรผิด 
อะไรถูก เป็นผลให้ขาดความเชื่อมั่นในศาสนา ลดความศรัทธาความเลื่อมใสลงเป็นล าดับ 

6. กระบวนการและเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมบางส่วนไม่เหมาะสม 
ระบบการศึกษาซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างค่านิยมและ

พฤติกรรมของคนไทยสู่ครรลองของความทันสมัยโดยไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับพ้ืนฐานวัฒนธรรมของ
ไทยชี้น าให้เกิดความแปลกแยกบุคคลออกจากบริบาททางสังคมที่ตนถือก าเนิดมาโดยเฉพาะในชนบท
นอกจากนี้การศึกษายังเสริมสร้างการสืบทอดของวัฒนธรรมส่วนกลางไม่ให้ความส าคัญการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการศึกษายังไม่สามารถสืบทอดและถ่ายทอดปทิสฐานและระเบียบ วินัย ที่
จะต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เท่าที่ควร นอกจากนี้บุคลากรผู้น าในการสืบทอด
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งกลางในการสืบทอด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เยาวชน ศูนย์วัฒนธรรม 
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ห้องสมุด ฯลฯ เฉพาะที่มีอยู่แล้ว การด าเนินการยังขาดประสิทธิภาพและยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าท่ีควร 

7. การพัฒนาแยกส่วนหรือการพัฒนาเฉพาะหน่วยย่อยมีปัญหา 
ธรรมชาติหรือความเจริญของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่แยกส่วน แต่เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกับ

เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าองค์ประกอบ
เหล่านี้ เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการก็เกิดความสมดุลหรือยั่งยืนในสมัยเดิมที่สังคมยังเป็นไปด้วย
วัฒนธรรมความสมดุลในสังคมมีมากกว่าและท าให้สังคมยั่งยืนกว่า ความคิดแบบแยกส่วน ได้น าไปสู่
ลัทธิการพัฒนาที่เล็ก เอาการเพ่ิมขึ้นของโภคทรัพย์เป็นตัวตั้ง และเรียกสิ่งนี้ว่าเศรษฐกิจ การพัฒนา
แบบแยกส่วนก็เกิดขึ้น เมื่อมุ่งเอาโภคทรัพย์โดยยอมเสียส่วนอ่ืนๆ ที่เกิดผลกระทบต่อจิตใจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เกิดช่องว่างทางสังคม 

 

วิสาหกิจเพื่อสังคม (ทุนทางสังคม) 
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่งวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะเป็นโมเดล

ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ มีลักษณะกึ่งรัฐและเอกชน สามารถด าเนินธุรกิจและ
ช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน ไม่ได้มุ่งหาก าไรสูงสุดมาแบ่งปันกันส าหรับผู้ถือหุ้น โดยวิสาหกิจเพ่ือสังคม
ตามนิยามในกฎหมายจะต้องน าผลก าไรไม่น้อยกว่า 70% ไปลงทุนเพ่ือขยายกิจการ หรือใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพ่ือคืนประโยชน์
ให้สังคม ท าให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนแบบเดียวกับธุรกิจ โดยในต่างประเทศด าเนินการแล้ว
ประสบความส าเร็จมาก ทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา “สาระส าคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม จะให้สิทธิประโยชน์และส่งเสริมกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ได้แก่ การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนร่วมกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือบริจาคเงิน
ให้จะน ายอดเงินไปหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1 เท่า นอกจากนี้วิสาหกิจเพ่ือสังคมยังจะได้รับความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุน เป็นเงินให้เปล่าเพ่ือเป็นทุนตั้งต้นส าหรับกิจการในระยะเริ่มแรก การร่วมลงทุน
กับภาครัฐ และการอุดหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยส าหรับกิจการในระยะเติบโต” ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือช่วยเหลือวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ขาดแคลนเงินทุนในระยะแรก 
โดยกองทุนมีรายได้หลักจากเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป คาดว่า 10 ปีจะท าให้เกิด
วิสาหกิจเพ่ือสังคม 10,000 แห่งทั่วประเทศ ท าให้เกิดการจ้างงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ 
2 ล้านคน ผู้สูงอายุ 12 ล้านคน และผู้ด้อยโอกาส 5 ล้านคน รวมกว่า 19 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบ 1 
ใน 3 ของประชากร (ออนไลน์ : https://www.thairath.co.th/content/1332031 สืบค้น ณ วันที่ 
20 ตุลาคม 2562) 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เป็นรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่ช่วยเกื้อหนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ เพราะกระบวนการด าเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลระหว่างการแสวงหาก าไรทางธุรกิจและการแก้ปัญหาสังคมในขณะเดียวกัน แม้รัฐบาลไทยจะ
เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ข้อก าหนดและรายละเอียดส าคัญ ๆ เกี่ยวกับ
วิสาหกิจที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น ท าให้เกิดความกังวลในเรื่องทิศ
ทางการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจนี้ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการก าหนดสถานภาพ

https://www.thairath.co.th/content/1332031
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ทางกฎหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านการนิยามค าว่า "วิสาหกิจเพ่ือสังคม" และในด้านการก าหนด
มาตรการส่งเสริมที่จะท าให้ทิศทางการพัฒนาของวิสาหกิจเพ่ือสังคมประสบผลส าเร็จ (ออนไลน์ : 
http://203.114.122.85/ewt_news.php?nid=788 สืบค้น ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561) 

“วิสาหกิจเพื่อสังคม” เป็นค าที่มีรากฐาน มาจากแนวคิดในการรวมกลุ่มความร่วมมือของ คน
ในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยวิสาหกิจ เพ่ือสังคมนั้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ใน
วงการวิชาการว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “ภาค ที่สาม” (Third Sector) ตามแนวคิดทฤษฎี “เศรษฐศาสตร์
สังคม” หรือ “เศรษฐกิจฐานราก” (Social Economy) อันเป็นหนึ่งในสามเสา หลักของระบบ
เศรษฐกิจ นอกเหนือจากภาครัฐ (Public Sector) และภาคเอกชน (Private Sector) (Pearce, 
2003; Hulgard, 2014) 

ในปัจจุบันวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นองค์กรทางธุรกิจที่แตกต่างจากองค์กร ธุรกิจรูปแบบเดิม 
กล่าวคือ วิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นธุรกิจสายกลางระหว่าง องค์กรธุรกิจ แสวงหาก าไร (บริษัท ห้าง
หุ้นส่วน ฯลฯ) และ องค์กรธุรกิจไม่แสวงหาก าไร (มูลนิธิ ฯลฯ) ซึ่งอาจจะเรียกรูปแบบองค์กรของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่มิได้มุ่งท าก าไร เป็นหลัก (not-for-profit) อีกมุมหนึ่ง คือ 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นธุรกิจ ที่แสวงหาก าไร แต่การแสวงหาก าไรดั งกล่าว มิได้ท าเพ่ือจัดสรรให้กับ
เจ้าของธุรกิจ แต่ประการเดียว แต่น าก าไรที่ได้มาด าเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และน าก าไร
ส่วนใหญ่ มาจัดสรรเพื่อช่วยพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม (Ridley-Duff, 2008) 

รูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศ ไทยนั้นมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่รูปบริษัท  
ห้างหุ้นส่วน สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ หรือแม้แต่ โรงเรียน (Nuchpiam, 2016) ภาพของวิสาหกิจ เพื่อ
สังคมกับ CSR อาจมีความทับซ้อนกัน ในสายตาของผู้ที่เพ่ิงรู้จักวิสาหกิจเพ่ือสังคม แม้ว่าโดยภาพรวม
วิสาหกิจเพ่ือสังคมจะมี ความใกล้เคียงกับ CSR ในบางแง่มุม แต่เมื่อ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะ
เห็นว่าวิสาหกิจ มีความแตกต่างจาก CSR อย่างมีนัยส าคัญทีเดียว ได้สรุป ความแตกต่างประการ
ส าคัญระหว่างวิสาหกิจ เพ่ือสังคมและ CSR ดังตาราง 2.1 

 

ตาราง 2.1 ความแตกต่างประการส าคัญระหว่างวิสาหกิจ เพ่ือสังคมและ CSR 
 

วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) 
บริษัทที่จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กรธุรกิจ (CSR) 
มีข้อก าหนดตายตัวในเรื่องการจัดสรรสัดส่วน 
ของก าไรเพื่อน ามาใช้ในการช่วยเหลือสังคม 

ก าไรถูกแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและสมาชิกอ่ืนก่อน 

ผลประโยชน์ของสังคมคือสิ่งสูงสุด ผลก าไรคือสิ่งสูงสุด 
แก้ปัญหาสังคมในระยะยาว แก้ปัญหาสังคมในชั่วขณะหนึ่ง หรือเป็นรายกรณี 
 

ตัวอย่างวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ประสบ ความส าเร็จ เช่น อภัยภูเบศร ซึ่งจัดตั้ง ในรูปแบบของ
มูลนิธิ และเป็นส่วนหนึ่งของ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยก าไร ส่วนใหญ่ที่ได้จากการขาย
สินค้าสมุนไพรจะส่งให้ โรงพยาบาลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ วิสาหกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบ 
ของสหกรณ์ ที่ประสบความส าเร็จมาก คือ ร้านเลมอนฟาร์ม ซึ่งจ าหน่ายสินค้าและอาหารที่ปลอดภัย  
ไม่ใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลมอนฟาร์มมีนโยบายที่จะรับซื้อสินค้าจาก วิสาหกิจ
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เพ่ือสังคมอ่ืน ๆ โดยหนึ่งในคู่ค้านั้น คือ อุดมชัยฟาร์ม ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จัดตั้ง ในรูปแบบ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมชัยฟาร์ม มีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงไก่ให้อารมณ์ดี ไข่ไก่ที่ออกมาแม้จะมี
ขนาดเล็กกว่าท้องตลาด แต่มีความปลอดภัย และกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ ก็ ไม่เป็นการทารุณสัตว์ด้วย 
นอกจากนี้วิสาหกิจ เพ่ือสังคมจ านวนมากเลือกที่จะจัดตั้งในรูปแบบ บริษัทจ ากัด เพราะไม่ต้องการที่
จะพ่ึงพาความช่วยเหลือภาครัฐอย่างเดียว แต่ยังสามารถ แข่งขันกับธุรกิจทั่วไปได้ ตัวอย่างบริษัทเพ่ือ
สังคม ที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่  ร้านอาหาร Cabbage & Condoms นิตยสารรักลูก และ
ส านักพิมพ์ สวนเงินมีนา เป็นต้น ค าถามส าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับความ แตกต่างของรูปแบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมนั้น จะมี ผลต่อผู้ประกอบการและสังคมในวงกว้างอย่างไร ในส่วนผลต่อ
ผู้ประกอบการนั้น กล่าวได้ว่า ลักษณะ ของรูปแบบองค์กรทางธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้าง
หุ้นส่วน สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ นั้น ล้วนมีจุดเด่นและด้อยในตัวของมันเอง ซึ่งผู้ประกอบการพึง
ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ เช่น ถ้าผู้ประกอบการเห็นว่าการด าเนินวิสาหกิจ เพ่ือสังคมในรูปแบบของ
มูลนิธิท าให้ผู้คน ในสังคมรับทราบกันอย่างชัดแจ้งว่าเป็นองค์กร ที่ท าเพ่ือสาธารณประโยชน์ และรับ
การสนับสนุน ทางการเงินจากคนในชุมชนจนสามารถอยู่รอดได้ ก็อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
รูปแบบอ่ืน ๆ แต่หากว่าผู้ประกอบการมองว่าความอยู่รอด ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมของตนต้องอาศัย
การ แข่งขันและระดมทุน ก็อาจจะจัดตั้งในรูปแบบ ของบริษัท ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ร่าง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม มิได้ก าหนดว่าวิสาหกิจ เพ่ือสังคมจะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใด แต่ร่าง 
พ.ร.บ. ดังกล่าวเพียงแค่พยายามส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการจดแจ้งให้วิสาหกิจของตน อยู่ในรูปนิติ
บุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือความสะดวก ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากภาครัฐ เช่น การบริหาร
จัดการเชิงข้อมูลในส่วนของสังคมวงกว้าง จะเห็นว่าหากวิสาหกิจ เพ่ือสังคมอยู่ในรูปมูลนิธิ ผลก็คือ
เมื่อคนในสังคม เห็นว่าวิสาหกิจดังกล่าวด าเนินการเป็นประโยชน์ และต้องการให้การสนับสนุน ก็
จะต้องช่วยกัน สนับสนุนทางการเงิน ผ่านการบริจาคเพ่ือให้ มูลนิธิอยู่รอดได้ แต่หากเป็นรูปบริษัท 
และผู้คน ในสังคมเห็นว่าบริษัทดังกล่าวสร้างประโยชน์แก่ ส่วนรวม ผู้คนเหล่านั้นก็อาจเลือกที่จะ
สนับสนุน บริษัทดังกล่าวโดยยอมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ เลือกใช้บริการที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาด
ทั่วไป เพื่อให้บริษัทน าผลก าไรไปช่วยเหลือสังคม ในวงกว้างนั่นเอง 

บทบาทของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ในฐานะกลไกขับ เคลื่ อนทางเศรษฐกิจและสั งคม  
เพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันที่จริงแล้วการให้ความส าคัญกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนมุมมอง
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 1) เศรษฐกิจแบบตลาด 
(market economy) หมายถึง มุมมองในเรื่องของระบบเศรษฐกิจทั่วไป ที่เน้นการใช้พลังงานและ 
ทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าอันน ามาซึ่ง มลพิษและของเสีย  2) เศรษฐกิจเพ่ือความอยู่รอด 
(survival economy) หมายถึง มุมมองในเรื่องของระบบ เศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของความอยู่รอดของ
คน โดย เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่อยู่ตามชุมชน หมู่บ้าน ในชนบทของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา กล
ยุทธ์นี้ เป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีผลให้ เกิดการขาดแคลนทรัพยากรในกลุ่มประเทศ 
เหล่านั้น จนเกิดเป็นผลกระทบต่อคนในชนบท ที่มีวิถีชีวิตการอยู่รอดด้วยการพึ่งทรัพยากร ธรรมชาติ 
เมื่อเกิดภาวะเช่นนี้จึงน ามาซึ่ง การย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการใช้แรงงานเด็กและสตรี  3) เศรษฐกิจ
เกี่ยวกับธรรมชาติ (nature’s economy) หมายถึง มุมมองในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้ง
เรื่องของระบบนิเวศ ตามธรรมชาติและทรัพยากรที่เป็นสิ่งสนับสนุน โดยการพัฒนาและการน า
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พลังงานทดแทนมาใช้ (ประพิน นุชเปี่ยม ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ และบงกช เจนจรัสสกุล ปีที่ 
11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม  
ความหมายของทุนทางสังคม (อาทิตย์ บุดดาดวง, 2554) ให้ความหมายของทุนทางสังคม 

หมายถึง สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในตัวคน ในกลุ่ม ในชุมชน และสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันแบบเป็นเพ่ือน 
พวกพ้อง ประดุจครอบครัว หรือเครือญาติพ่ีน้อง อันน าไปสู่การรักในท้องถิ่น รวมทั้งร้อยรัดให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับธรรมชาติ 

สรสิชา ศรีนวล (2552) ให้ความหมายของทุนทางสังคม หมายถึง ความเข็มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น ความสามัคคี รวมพลัง มีหน่วยงานที่จะจัดสรร จัดระบบของชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม  
มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
จะท าให้ในชุมชนมีการพัฒนาที่เข็มแข็งและยั่งยืน ทุนทางสังคมต่างจากทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นวัตถุ
หรือตัวเงินที่เป็นรูปธรรมแต่ทุนทางสังคมเป็นนามธรรมหรืออีกนัยหนึ่ง ทุนทางสังคม ก็คือ จิต
วิญญาณของสังคม จิตวิญญาณมีคุณค่า และพลังส าคัญให้แก่บุคคลฉันใด ทุนทางสังคมก็มีคุณค่าและ
เป็นพลังแก่ชุมชนและสังคมฉันนั้น 

สุจิตรา ยางนอก (2550) ให้ความหมายของทุนทางสังคม หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อ
สมาชิกในสังคม เป็นผลให้ได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกของสังคมนั้นตอบแทนกลับคืนมาใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงว่า ต้องช่วยเหลือให้ผู้ใดหรือได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ใด หากแต่เป็นกลไกของสังคมโดยรวม จากหลักดังกล่าวจึงอธิบายได้ว่า ทุนทาง
กายภาพและทุนทรัพยากรมนุษย์ คือ เครื่องมือและการฝึกอบรมที่ท าให้คุณภาพส่วนบุคคลดีขึ้น ทุน
ทางสังคมจึงเป็นกลไกในการสร้างลักษณะเด่นทางสังคม เช่น การสร้างเครือข่าย บรรทัดฐาน และ
ความไว้วางใจที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทุนทางสังคมของ 
Putnam ประกอบด้วย ความไว้วางใจ บรรทัดฐาน และเครือข่าย โดยความร่วมมือจะประสบ
ความส าเร็จก็ต่อเมื่อได้มีการเชื่อต่อถึงกัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่า ทรัพยากรทาง
ศีลธรรม ซึ่งทรัพยากรประเภทนี้มีลักษณะพิเศษท่ียิ่งใช้ก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน ไม่ได้ลดอย่างทรัพยากรแบบอ่ืน 

สุพรรณี ไชยอ าพร (2554) ให้ความหมายของทุนทางสังคม หมายถึง สถาบันทางสังคม และ
รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน ชนบทที่ท าหน้าที่ จักระเบียบความสัมพันธ์ 
ให้ความชอบธรรมแก่แบบแผนของการจัดสรรและเปลี่ยนทรัพยากร อันเป็นการสร้างความผสมผสาน
กลมกลืนทางสังคม และความขัดแย้งในชุมชน อีกนัยหนึ่ง ทุนทางสังคม คือ วิถีการด ารงชีวิต 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการองค์กรของประชาชน รวมทั้ง
ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาพ้ืนฐาน 

เสาวลักษณ์ สมสุข (2550) ให้ความหมายของทุนทางสังคม หมายถึง วิธีคิดและระบบความรู้
ในการจัดการวิถีในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการคิดเชิงซ้อน และเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ระบบความรู้ และภูมิปัญญา อีกทั้งต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาก ากับการใช้ความรู้นั้น ๆ โดยทุนทางสังคม
อยู่ภายใต้หลักการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ หลักการตอบแทนกัน และหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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อมรา พงศาพิชญ์  (2543 อ้างถึงใน อาทิตย์  บุดดาดวง , 2554) หมายถึง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มทางสังคม โดยเฉพาะชนบท ตั้งแต่ครอบครัวขยายไปสู่กลุ่มเพ่ือน กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม ที่มุ่งมั่นเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน เอ้ืออาทรช่วยเหลือ ร่วมมือในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในชีวิตและสังคมตน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของทุนทางสังคม หมายถึง สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในตัว
คน ในกลุ่ม ในชุมชน และสังคม ที่ร้อยรัดผู้คนที่อยู่ร่วมกันแบบเป็นเพ่ือน พวกพ้อง ประดุจครอบครัว 
หรือเครือญาติพ่ีน้อง อันน าไปสู่ความรักในท้องถิ่น รวมทั้งร้อยรัดให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคน
กับธรรมชาติ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถ 
ความหมายของขีดความสามารถ (Competency) 
David McClelland (1993 อ้างถึงใน อาทิตย์  บุดดาดวง , 2554) กล่าวว่า สมรรถนะ 

Competency คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคล
นั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

Scott Parry (1998 อ้ างถึ งใน  อาทิ ตย์  บุ ดดาดวง , 2554) กล่ าวถึ ง สมรรถนะ คื อ 
องค์ประกอบ Cluster) ของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitudes) ของ
ปัจเจกบุคคล ที่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อผลสัมฤทธิ์ของ การทางานของบุคคลนั้น ๆ เป็นบทบาทหรือ 
ความรับผิดชอบซึ่งสัมพันธ์กับ ผลงานและสามารถวัดค่าเปรียบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐาน และ
สามารถพัฒนาได้โดยการฝึกอบรม 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2551) ให้นิยามสมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้ส่วนหนึ่งประกอบขึ้นจากทักษะความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคล 
หรือพฤติกรรม ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
(1) กลุ่มที่ 1 หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) และอุปนิสัย(Trait) (2) กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มของความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล(Attributes) หรือเรียกกันว่า KSAs ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการทางานที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็น
ได ้

เจษฎา นกน้อย (2554) กล่าวถึง สมรรถนะ หมายถึงกลุ่มของคุณลักษณะใด ๆ ที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคล อันมีผลต่อการแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ส าเร็จดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ดังมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

Dale & Hes (1995 อ้างถึงใน เจษฎา นกน้อย, 2554) กล่าวถึง สมรรถนะ ว่าเป็นการค้นหา
สิ่งที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Superior 
performance) นอกจากนี้ ยั งได้ ให้ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (Occupational 
competency) ว่าหมายถึงความสามารถ (Ability) ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสายอาชีพเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ ค าว่ามาตรฐานในที่นี้หมายถึง องค์ประกอบของ
ความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและค าอธิบายขอบเขตงาน 
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Mc Shane & Glinow (2004 อ้างถึ งใน  เจษฎา นกน้อย , 2554) ให้ความหมายของ
สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีข้ึน 

จากค ากล่ าวข้างต้นสรุปได้ว่า ขีดความสามารถ (Competency) หมายถึง ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ซึ่งบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม
ในการท างานที่โดดเด่นสูงกว่าบุคคลอ่ืน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การก าหนดไว้ 

 

ประเภทของขีดความสามารถ (Competency) 
เจษฎา นกน้อย (2554) กล่าวถึง ประเภทของขีดความสามารถ (Competency) แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออก

ของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้  ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถประเภทนี้ ก็
จะมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูก
ก าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ 

(2) ขี ด ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน ก ารบ ริ ห าร  (Managerial Competency) คื อ  ค ว าม รู้ 
ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกต่างกัน ตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role – Based) แตกต่างตาม
ต าแหน่งทางการบริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจาเป็นต้องมีในการท างาน
เพ่ือให้งานส าเร็จ และต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง การค านึงถึงต้นทุน การทา
งานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ การ
เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

(3) ขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) คือ ความรู้ ความ 
สามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – 
Based) เช่น ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู้
ทางด้านการบัญชี เป็นต้น บุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จา
เป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นจะต้องมีความสามารถเหมือนกัน 

สรุปได้ว่า สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (Core 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานทุกคนในองค์การจาเป็นต้องมี ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อาทิ ความรอบรู้เกี่ยวกับองค์การ ความซื่อสัตย์ ความใฝ่รู้ 
และความรับผิ ดชอบ  เป็ นต้ น  อีกประเภทหนึ่ งคื อสมรรถนะตามสายงาน  (Functional 
competency) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ควรมีเพ่ือให้งานส าเร็จ
และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
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ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย (หน่วยงานบางแห่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของภาคตะวันตก) มีขนาดพ้ืนที่ เล็กที่สุดของประเทศ คือประมาณ 416.7 ตารางกิโลเมตร  
ทั้ งยั งมีจ านวนประชากรน้อยที่ สุดของประเทศด้วย นับเป็นจังหวั ดที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
ทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตร  
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเพราะเป็นดินดอนปากแม่น้ า มีภูเขา 1 ลูก (เขายี่สาร) ไม่มีเกาะ มีลักษณะ
เป็นที่ราบลุ่มโดยพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกจะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย และเป็นจังหวัดที่มีประชากร 
น้อยที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 

จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลอง ในอดีตคือ แขวงบางช้างของเมืองราชบุรี ชื่อบางช้าง
อาจตั้งตามพระนามในเจ้าพลาย (ในปี พ.ศ. 2173 เจ้าพลายและเจ้าแสนซึ่งเป็นพระราชโอรส  
องค์ที่ หนึ่ งและพระราชโอรสองค์ที่ สองตามล าดับ ในสม เด็ จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว )  
ซึ่งเป็นพระอนุชาพระองค์เดียวที่ เราทราบในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องค์ด า) ซึ่งไม่มี  
พระราชโอรส ได้หนีราชภัยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แขวงบางช้าง) แขวงบางช้างมีศูนย์กลางอยู่ที่  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ตามการแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบัน)  
แขวงบางช้างมีอีกชื่อว่าสวนนอก (มีค ากล่าวที่ว่า "สวนในบางกอก สวนนอกบางช้าง") ต่อมา  
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี แขวงบางช้างแยกออกจากจังหวัดราชบุรี  เรียกว่า 
"เมืองแม่กลอง" สมุทรสงครามมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงสถาปนากรุ งธนบุ รี เป็ นราชธานี  พม่ าส่ งกองทัพผ่ าน เข้ ามาถึ งบริ เวณ ต าบลบางกุ้ ง  
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณ 
ค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งส าคัญในช่วงเวลานั้น 

ชื่อเมืองแม่กลองเปลี่ยนเป็นสมุทรสงครามในปีใดนั้นไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานไว้ว่า
เปลี่ยนราวปี พ.ศ. 2295 ถึงปี พ.ศ. 2299 เพราะจากหลักฐานในหนังสือกฎหมายตราสามดวงว่าด้วย
พระราชก าหนดเรื่องการเรียกสินไหมพินัยความ ได้ปรากฏชื่อ เมืองแม่กลอง เมืองสาครบุรี และ 
เมื องสมุท รปราการอยู่  และต่ อมาพบข้อความ ในพระราชก าหนดซึ่ งตราขึ้ น ในรัชกาล  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อปี พ.ศ. 2299 ความระบุว่าโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัตนาธิเบศร์  
สมุหมณเฑียรบาล เอาตัวขุนวิเศษวานิช (จีนอะปั่นเต็ก) ขุนทิพ และหมื่ นรุกอักษร ที่บังอาจ 
กราบบังคมทูลขอตั้งบ่อนเบี้ยในแขวงเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรปราการ
ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายสั่งห้ามไว้ก่อนแล้ว มาลงโทษ 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแผ่นดินที่เกิดขึ้นใหม่จากการทับถมของโคลนตะกอนบริเวณปาก
แม่น้ า เกิดเป็นที่ดอนจนกลายมาเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ ปรากฏชื่อครั้งแรกในนาม “แม่กลอง” 
นอกจากนั้นตามประวัติของราชินิกุลบางช้าง (ดูเพ่ิมเติม ณ บางช้าง) สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
ซึ่งเป็นพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนนี  
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระญาติวงศ์ มีพระนิวาสสถานดั้งเดิมอยู่ที่ 
แขวงบางช้าง สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงสืบเชื้อสายจากกษัตริย์ราชวงศ์สุ โขทัย  
แห่งอาณาจักรอยุธยาและราชวงศ์พระร่วง (ราชวงศ์สุโขทัย) แห่งอาณาจักรสุโขทัยโดยที่เจ้าพลายและ
เจ้าแสน แห่งราชวงศ์สุโขทัยแห่งอาณาจักรอยุธยา ทรงหนีราชภัยมาตั้งถิ่นฐานที่แขวงบางช้าง จังหวัด
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สมุทรสงครามจึงเป็นเมืองราชินิกุลบางช้างและราชสกุลแห่งราชวงศ์สุโขทัย มีการสืบทอดนาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ และการท าอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารชาววัง) ของสมัยสุโขทัยเป็นต้นมา  
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเคยประทับกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีที่แขวงบางช้าง
ทรงรับถ่ายถอดการท าอาหารจากที่นี่และทรงเป็นผู้ท าอาหารในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและ 
ว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ 

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลม ในสมัยโบราณมีชื่อเรียกว่า  

วัดศรีจ าปา ตั้งอยู่ในต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเหตุที่ว่าชื่อวัดเป็นชื่อสถานที่  
ในพ้ืนที่แห่งหนึ่งในเมืองใกล้เคียงนั้น ก็เพราะว่าในสมัย พ.ศ. 2307 พม่าได้เข้าตีเมืองตะนาวศรี  
เมืองทวาย เมืองมะริด เมืองเพชรบุรี โดยเข้ามาทางด่านสิงขร ราชส านักกรุงศรีอยุธยาได้ส่ง 
พระยาพิพัฒน์โกสากับพระยาตากสินเข้ามาตั้งรับข้าศึกที่เมืองเพชรบุรี การสู้รบครั้งนั้นชาวบ้านแหลม
ในเมืองเพชรบุรี ต้องประสบชะตากรรมสงคราม อพยพไปอยู่ในลุ่มแม่น้ าแม่กลองบริเวณเหนือ 
วัดจ าปาซึ่งไม่ไกลจากทะเล อันเป็นพื้นที่สามารถประกอบอาชีพ (ประมง) จึงได้ตั้งรกรากกันในบริเวณ
นี้ แล้วไปมาหาสู่กันระหว่างแม่กลองกับอ าเภอบ้านแหลม 

มาวันหนึ่งขณะออกเรือหาปลา ชาวประมงบ้านแหลม ได้พระพุทธรูป 2 องค์ ขณะก าลัง 
จะกลับฝั่ง ปรากฏว่ามีพายุลมแรง ชาวประมงจึงตัดสินใจน าเรือเข้าฝั่งมาทางแม่กลอง แล้วเข้ามา  
ในแมน่้ าแม่กลองเพ่ือหลบพายุ แต่เรือก็ยังโคลงเคลงอยู่จนกระทั่งมาถึงวัดศรีจ าปา พระพุทธรูปยืนอุ้ม
บาตรได้ตกลงน้ า ท าให้ชาวประมงบ้านแหลมกลุ่มนั้นต้องลงไปในแม่น้ างมหา แต่ก็ไม่พบ จนชาวบ้าน
แหลมที่มาตั้งรกรากที่แม่กลองได้งมหาเจอ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีจ าปา ความทราบถึง 
พ่ีน้องชาวบ้านแหลมที่อยู่ที่เพชรบุรีเข้า ก็ยกขบวนมาทวงพระคืน พ่ีน้องบ้านแหลมที่มาตั้งรกรากที่  
แม่กลองขอพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ที่วัดศรีจ าปา โดยยินยอมที่จะเปลี่ยนชื่อวัดจากชื่อวัดศรีจ าปา
เป็น วัดบ้านแหลม เพ่ือเป็นเกียรติไว้แก่ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีที่เป็นผู้ได้พระพุทธรูปองค์นี้ 
ชาวบ้านแหลมเพชรบุรีจึงได้กลับไป พระพุทธรูปยืนอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริง สูงประมาณ 167 
เซนติ เมตร ส่วนอีกองค์ (หลวงพ่อทอง) ได้ไปประดิษฐาน ณ วัดเขาตะเครา ต าบลบางครก  
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

ทรัพยากรน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับน้ าส่วนใหญ่จากแม่น้ าแม่กลอง 
- คลองสุนัขหอน เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ าท่าจีนกับแม่น้ าแม่กลอง ไหลผ่านเริ่มจาก

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ออกสู่แม่น้ าแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
- คลองด าเนินสะดวก ไหลผ่านอ าเภอบ้านแพ้ว ผ่านอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และ

ผ่านอ าเภอบางคนฑี 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม 
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ตราประจ าจังหวัด 
รูปกลองลอยน้ า 

 
 

อาณาเขตติดต่อ 
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดอ่ืน ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  จรดจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร 
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทยชั้นใน (พ้ืนที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามทางทะเลติดต่อจังหวัด

สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต ้  จรดจังหวัดเพชรบุรี (อ าเภอเขาย้อย และอ าเภอบ้านแหลม) 
ทิศตะวันตก จรดจังหวัดราชบุรี 
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แนวโน้มของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่า จ านวนประชากรสูงอายุที่ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน 
กลายเป็นประเด็นส าคัญ ที่นักประชากรศาสตร์ ผู้บริหารนโยบาย ผู้น าระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ 
รวมถึงนักการตลาดทั่วโลกต้องจับตามอง เนื่องจากภาวะผู้สูงอายุนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ  
แค่ตัวบุคคลหรือภายในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างไปจนถึงระดับประเทศและ
ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจ (รติมา คชนันท์ , 2561)  
ทั้งนี้  องค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) (United Nation, 2015) เสนอว่า ผู้สูงอายุ 
(older person) สามารถแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไว้ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และ (3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged 
society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ จากการส ารวจ พบว่า ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนประชากรทั้งหมด 66,558,935 คน มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 
11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73% จ าแนกเป็นภาคเหนือ จ านวน 2,287,470 คน คิดเป็น 
ร้ อ ย ล ะ  1 8 .8 7 %  ภ า ค ก ล า ง  จ า น ว น  3 ,2 1 5 ,2 7 5  ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 7 .7 7 %  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,532,115 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04% ภาคตะวันออก จ านวน 719,044 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.85%  และภาคใต้  จ านวน 1 ,382 ,155 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%  
ในส่วนของจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,063,871 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 18.78% นครราชสีมา จ านวน 453,388 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12% เชียงใหม่ จ านวน 
333,692 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75% ขอนแก่น จ านวน 312,933 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36% และ
อุบลราชธานี จ านวน 276,628 คน คิดเป็นร้อยละ 14.73% แต่หากพิจารณาจังหวัดที่มีร้อยละ
ผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี จ านวน 48,135 คน คิดเป็นร้อยละ 23.09% ล าปาง จ านวน 
170,029 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%  ล าพูน จ านวน 92,945 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%  
แพร่ จ านวน 100,880 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84%  และสมุทรสงคราม จ านวน 43,019 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.25% ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายไปยังระดับพ้ืนที่รากหญ้าและส่งเสริม
ศักยภาพให้คนทุกกลุ่มมีโอกาสพัฒนาสร้างรากฐานที่ เข้มแข็งสินค้าต่าง ๆ ในการส่งออก   
มักมีบรรจุภัณฑ์ติดไปด้วยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จึงจัดเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความส าคัญ 
ที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
ได้การท าฐานข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก กระดาษ โลหะ และแก้วเป็นการรวบรวมผู้ผลิต  
ที่มีอยู่ในประเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งต่อผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์
ต่อภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป โดยพิจารณาจากข้อมูลภาคการผลิต  
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การลงทุน การใช้วัตถุดิบ และบุคลากรพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบที่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
ประสบนั้น มีปัญหาด้านการผลิต การตลาด และแรงงานในระดับปานกลาง และให้ความส าคัญน้อย
กับปัญหาด้านการเงินหากแต่มีปัญหาด้านภาษีเงินได้และภาษีการค้าในระดับมากสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มปรับตัวควบคู่ ไปกับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนส าคัญในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ทั้งเพ่ือบรรจุสินค้าส าหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและส่งออกชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้กับ
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ นอกจากนี้ แล้ วผู้ประกอบการยังควรที่ จะเน้นการออกแบบ  
เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษและไม่ใช้สารฟอกสี เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะ
ยาวแล้ว ยังจะเป็นการปรับปรุง เพ่ือให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎระเบียบของต่างประเทศและ 
ตรงกับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอีกด้วย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2556) ทุกวันนี้นักธุรกิจ
สมัยใหม่ส่วนใหญ่ มุ่งประเด็นในการสร้างแบรนด์และตราสัญลักษณ์ของสินค้า ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ไพโรจน์ ดงกระโทก (2551) ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู มีวัตถุประสงค์เพ่ือสภาพปัญหาการปฏิบัติตามบทบาทขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแกในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง และแนวทางการพัฒนาบทบาท
ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือพ่ึงตนเอง ผลการศึกษาพบว่า บทบาทขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน ประกอบด้วย มีการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ มีการจัดสรร
งบประมาณและปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพ มีการให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม และผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน คือ ก าหนดแผนพัฒนาอาชีพไม่ชัดเจน ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
ขาดการมีส่วนร่วมในการระดมทุนของสมาชิก สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมน้อยในการจัดท าแผนและ
งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลแต่ ไม่มีวิธีการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่มีการเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพ ส่วนแนวทางการพัฒนาบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการส่งเสริมอาชีพชุมชน ได้แก่ ควรมีแผนส่งเสริมอาชีพให้ชัดเจนและต่อเนื่อง  
ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันของกลุ่มอย่างแท้จริง 

พลอยพรรณ เชี่ยวชาญ (2559) ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนในต าบลทับใต้เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนด้านการศึกษา ด้านการศาสนา และด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และปัจจัยส่วนบุคคล 
ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ 
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นิกร ผัสดี (2555) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพรวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเสนอแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ 
ด้านปัจจัยภายนอก ด้านบุคลากรและด้านการบริหาร อยู่ในระดับพอสมควร และมีส่วนที่เอ้ือต่อ 
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ด้านปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยในการบริการ 
ไม่มีส่วนเอ้ือต่อความส าเร็จในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เงินทุนมีไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ขั้นสูง วัตถุดิบไม่เพียงพอ  
ขาดการพัฒนาความรู้ รูปแบบการจ าหน่ายและบรรจุภัณฑ์ ขาดตลาดรองรับสินค้า มาตรฐาน 
การผลิตต่ า ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
ในการส่งเสริมอาชีพ ขาดการก าหนดทิศทางทางการส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นระบบ ขาดความรู้ 
ทางเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการทางตลาด 

สุมาลี เจริญบุญ (2555) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบล 
คุยม่วง อ าเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ าเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก 
และปัจจัยที่ท าให้กลุ่มด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและอุปสรรคที่ทาให้กลุ่มหยุดการด าเนินการ รวมถึง
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุยม่วง เกิดขึ้นมานานก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพอย่างเป็นทางการ  
โดยมีกลุ่มที่ด าเนินการต่อเนื่อง จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพจักสาน กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ
และกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้กลุ่มด าเนินการต่อเนื่อง พบว่า เป็นอาชีพ 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก เป็นความรู้จากภูมิปัญญา  
ในชุมชนและเป็นผลผลิตร่วมกันของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม อุปสรรค์ ต่อ 
การด าเนินงานของกลุ่มที่หยุดด าเนินการ พบว่า ต้องพ่ึงจากนอกชุมชนบางช่วงวัตถุดิบขาดตลาด  
เป็นความรู้จากภายนอนชุมชน ไม่มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง สินค้าไม่ได้รับ  
การพัฒนาและมีการแข่งขันสูง ส่วนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ควรมุ่งเน้น 
การพ่ึงพาตนเองในชุมชน ให้กลุ่มได้มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่าง
กลุ่มอาชีพด้วยกันและประชาชนในต าบลเพ่ือลดการพ่ึงพิงวัตถุดิบจากภายนอกชุมชนโดยการฝึก
อาชีพที่ จะท าให้ เกิดอาชีพกลุ่มใหม่ ให้ เชื่อมโยงกันและมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทัก ษะและ 
พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้สมาชิกกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ปิยะ เพชรสงค์ และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรกร
ที่ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการมีอยู่ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงในการด าเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงการไหลของทรัพยากรการผลิตของกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร รูปแบบความเชื่อมโยงด้านการจัดจ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ได้รับ 
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การส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และก าหนดรูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
เชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพเกษตรกรทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการด้านการตลาดและการผลิต 
ไม่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของกลุ่มเกษตรกร รูปแบบการพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ได้รับ 
การสนับสนุนและส่งเสริมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ยังขาดรูปแบบเครือข่ายความเชื่อมโยงในการด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือให้กลุ่มอาชีพเกษตรกร 
มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต โดยการเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการ 
กลุ่มอาชีพในรูปแบบของทีมงานบริหารหรือในรูปแบบของสหกรณ์  และควรมีการก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมในแนวดิ่งที่มุ่งเน้นหรือค านึงถึงการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า
ใช้สูงสุด ดังนั้น การวิเคราะห์และจัดท าแผนการส่งเสริมให้สอดรับกับทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่และ 
สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงทั้งด้านปัจจัยการผลิต และการตลาดและก าหนดขึ้นเป็นกรอบโครงการ 
ที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

เอกชัย พุมดวง (2557) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
ตามแนวเศรษฐกิจชุมชนในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพในชุมชน และเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกให้มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุม ชน  
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพ  
ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มจักสานกระเป๋า กลุ่มท าขนมไทย และกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือซึ่งพบว่า กลุ่มอาชีพชุมชน
ได้ ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้  การถ่ายทอดความรู้และการใช้ความรู้  
ยังขาดการจัดเก็บความรู้และการสืบค้นความรู้ นอกจากนี้  การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนด้วยการถอดบทเรียนท า ให้ได้ 
กลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาดด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาด 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ในส่วนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสืบค้น รวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ื อสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคน ามาซึ่งรายได้แก่คนในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

เกษม กุณาศรี และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู มีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ในอ าเภอแม่แตง  
มีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาจ านวนมากโดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาสร้างเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเอกลักษณ์ในการดึงดูด 
ที่เด่นชัดในพ้ืนที่และจากการเลือกสถานที่ส าคัญของวัด พบว่า ช้างแม่ตะมานเป็นเอกลักษณ์อาชีพ 
ที่ส าคัญเป็นล าดับที่หนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและออกแบบ 
ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ที่น าไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนอกจากนั้น
ผลการวิจัยทาให้ได้แบบจ าลองส าหรับน าไปส่งเสริมยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพ 
ในชุมชน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 
สู่ตลาดสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์ของผู้สูงวัย ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล  ผู้วิจัยจึงเขียน 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

การส่งเสริมอาชีพ 
 

- ด้านการอบรมอาชีพ 
- ด้านความรู้และประสบการณ์ 
- ด้ าน ก ารจั ด ตั้ งส ถ าน ที่ จั ด
จ าหน่าย 
- ด้านท าเอกสารงบประมาณ 

 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์ผู้สูงวัย 

 
 

การส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าสู่ตลาดสากล 

แนวโน้มความต้องการของผู้สูงวัย / ทุนทางเศรษฐกิจ 

การยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และเทคนิคกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning Technical) เพ่ือวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน 
สู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย น าไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย ตลอดจนการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 
สู่ตลาดสากล โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 
ประชากร คือ ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุตามปฏิทิน ที่อาศัย

อยู่ในต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสิ้น 
1,417 คน (ฐานข้อมูลส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุตามปฏิทิน  

ที่อาศัยอยู่ในต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 
200 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ ใช้หลักความน่าจะเป็น (non – probability sampling)  
โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและส ารวจ แบ่งออกเป็น 4 ขั้ นตอน ที่ ใช้ ใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัยเอกสำร 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รวมทั้งข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากหลากหลายแหล่ง เพ่ือน ามา
วิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากภาคประชาชน (ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุตามปฏิทิน ที่อาศัยอยู่ ในต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก 
อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม) กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการด าเนินงาน สภาพปัจจุบัน และความต้องการ 
ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย  
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ 
3.1 การประชุมกลุ่ม ได้แก่ ภาคประชาชน (ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุตามปฏิทิน ที่อาศัยอยู่ในต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก 
อ าเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม) กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ผู้ประกอบการ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการด าเนินงาน สภาพปัจจุบัน และความต้องการ 
ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 

3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์จากกลุ่มประชาชน (ผู้สูงวัยที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุตามปฏิทิน ที่อาศัยอยู่ในต าบลดอนมะโนรา และ 
ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม) กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้ประกอบการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และมีการสังเกต เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์ (Interview) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์รายบุคคล 
(Individual Interview) และการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Group Interview)  

ส่วนที่ 2 การสังเกต (Observation) ประกอบด้วย การสังเกตแบบเป็น
ทางการกับไม่เป็นทางการ (Formal and Informal Observation) การสังเกตแบบมีโครงสร้างกับ
แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured and Unstructured Observation) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
กับแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant and No participant Observation) 

ขั้นตอนที่ 4 ลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลเชิงประจักษ ์
การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และข้อจ ากัด 

ในการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
 

ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ส าหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 

เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล เพ่ือน าทฤษฏีและแนวคิดมาเป็นแนวทาง 
ในการสร้างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2. สร้างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทีต่้องการที่จะศึกษา 
3. น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้นเสนอกับที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านทรัพยากรมนุษย์) เพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปปรับปรุงในส่วนที่ยังมา
สมบูรณ์ 



68 

4. ท าการปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ให้สมบูรณ์ตามที่ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
(ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์) ได้เสนอแนะ 

5. น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) 

6. ปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอที่ปรึกษา
โครงการวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์) เพ่ือท าการตรวจสอบอีกครั้งแล้วน ามาแก้ไข 
ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

7. น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้ว
ทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 

8. ท าการตรวจสอบอีกครั้งแล้วน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่สร้างขึ้น ส าหรับการศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบ

หาค่าความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อม่ัน (reliability) ดังนี้ 
1. การหาค่าความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  
หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
โดยใช้สูตร   IOC     = 

N

R   

เมื่อ  IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence) 
R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ ค่า +1 หมายถึง ข้อค าถามสามารถ

น าไป วัดได้อย่างแน่นอน ค่า 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ และ -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สามารถ
น าไปวัดได้อย่างแน่นอน 

N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า .5 มาใช้เป็นข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ  

ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ แล้วเห็นว่าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์  
ทุกข้อที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า .5 ผู้วิจัยได้น ามาปรับแก้ไขต่อไป  
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ และได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษางานวิจัยแล้ว โดยมี 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.667 ถึง 1.000 

2. การหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ 
(try-out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา จ านวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่น 
(reliability) โดยห าค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ าของครอน บั ค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .975 
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3. ได้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์ 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กรอบแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่งข้อมูล เช่น วารสาร เอกสาร ต ารา 
งานวิจัย สื่อสารสนเทศ เมื่อได้ด าเนินการรวมข้อมูลต่าง ๆ 

2. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ การลงพ้ืนที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนทนาร่วมกับชุมชน/ผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจและการยอมรับ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเชื่อม่ัน 

3. ประชุมภาคประชาชน (ผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยนับอายุ 
ตามปฏิทิน ที่อาศัยอยู่ ในต าบลดอนมะโนรา และต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที  จังหวัด
สมุทรสงคราม) กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 

4. ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และข้อจ ากัดในการส่งเสริมอาชีพ
ของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

5. ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6. จัดท าข้อมูลในรูปแบบของเอกสารรายงาน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ 

ผู้สูงวัยสู่ตลาดสาก โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การประชุมคณะท างานงานโครงการวิจัย 
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ

ของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
3. การลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของผู้สูงวัย เพ่ือศึกษาศักยภาพและความพร้อม 

ในการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
4. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงวัย 
5. การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือยืนยันความต้องการของผู้สูงวัยในการส่งเสริมอาชีพ และ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6. การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพ 
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยเพื่อรองรับการจัดจ าหน่ายสู่ตลาดสากล 
8. การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือยืนยันหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
9. การติดตามการด าเนินงานการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ 

แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
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10. การประชุมร่วมกับผู้สูงวัยในท้องถิ่นและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือเสนอแนะ / แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

11. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนในชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

12. ตีพิมพ์บทความวิจัยและน าเสนอเผยแพร่ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

ตาราง 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 

ขั้นตอน
ที ่

กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร ผลงำนที่ได้รับจำกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม 

1 ประชุมคณะท างานงานโครงการวิจัย ก า ร ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่
รับผิดชอบ และแนวทาง
การด าเนินงานโครงการวิจยั 

- นักวิจัย 

2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาด
สากล ด้วยวิธีการดังนี้ 
2.1 การระดมสมอง 
2.2 การประชุมกลุ่มย่อย 
2.3 การศึกษาจากเอกสาร 

ข้อมูลพื้นฐานการประกอบ
อาชีพของผู้สูงวัย และการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนดผ์ู้
สูงวัยสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูง
วัยที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

3 การลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของผู้สูงวัย เพื่อ
ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมอาชีพ
และการยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการดังนี ้
3.1 การสัมภาษณ์ 
3.2 การสนทนากลุ่ม 

ข้อมูลความต้องการของผู้
สูงวัย  
ข้อมูลศักยภาพและความ
พร้อมในการส่งเสริมอาชีพ
และการยกระดับผลิตภัณฑ์ 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูง
วัยที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

4 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงวัย ด้วยวิธีการ
ดังนี ้
4.1 การระดมสมอง 
4.2 การประชุมกลุ่มย่อย 

ข้อมูลความต้องการของผู้
สูงวัย 

- นักวิจัย 

5 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อยืนยันความต้องการของผู้สูง
วัยในการส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ด้วยวิธีการดังนี้ 
5.1 การระดมสมอง 
5.2 การประชุมกลุ่มย่อย 

ข้อมูลความต้องการของผู้
สูงวัยในการส่งเสริมอาชีพ 
และการยกระดับผลิตภัณฑ์ 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูง
วัยที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

6 การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิธีการ
ดังนี ้
6.1 การระดมสมอง 
6.2 การประชุมกลุ่มย่อย 
6.3 การจัดอบรม 

หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพ - นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูง
วัยที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 
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ตาราง 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร ผลงำนที่ได้รับจำกกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม 
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย

เพื่อรองรับการจัดจ าหน่ายสู่ตลาด
สากล ด้วยวิธีการดังนี ้
6.1 การระดมสมอง 
6.2 การประชุมกลุ่มย่อย 
6.3 การจัดอบรม 

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยเพื่อรองรับ
การจัดจ าหน่ายสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูงวัย
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

8 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อยืนยัน
หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพของผู้สูง
วัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบ
รนด์ ผู้ สู งวัยสู่ ตลาดสากล  ด้วย
วิธีการดังนี้ 
8.1 การระดมสมอง 
8.2 การประชุมกลุ่มย่อย 

หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย
เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ 
ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูงวัย
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

9 การติดตามการด าเนินงานการ
ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่
ตลาดสากล 

การด าเนินงานการส่งเสริมอาชีพของผู้
สูงวัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบ
รนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูงวัย
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

10 การป ระ ชุม ร่ วม กั บ ผู้ สู งวั ย ใน
ท้องถิ่นและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
เสนอแนะ / แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไข ด้วยวิธีการดังนี ้
10.1 การระดมสมอง 
10.2 การประชุมกลุ่มย่อย 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการส่งเสริม
อาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 
- ประชาชน (ผู้สูงวัย
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 
- ผู้ประกอบการ 

11 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ
ประชาชนในชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมอาชีพ
ของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์
แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 

12 ตีพิมพ์บทความวิจัยและน าเสนอ
เผยแพร่  ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

บทความวิจัย เรื่อง การส่งเสริมอาชีพ
ของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์
แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

- นักวิจัย 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการของผู้สูงวัย ศักยภาพ และความพร้อม 
ในการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับผลิตภัณฑ์  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และสรุปเป็นความเรียง 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมอาชีพของ 
ผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และสรุปเป็นความเรียง 

3. แสดงการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส่วนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงวัย โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย  
โดยใช้ค่า VIF (Variance Inflation Factor) มีค่าไม่เกิน 5 ค่า Tolerance มีค่าไม่ต่ ากว่า 0.2 และ 
ค่า Eigen Value มีค่าไม่เกิน 10.0 เพ่ือให้ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน และไม่ให้เกิด
ความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างแรงจูงใจ (Multicollinearity) (ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย, 2560) 

5. การวิ เคราะห์ รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สู งวัย ใช้การวิ เคราะห์ 
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยน าตัวแปรเข้าไป
พยากรณ์ในตัวแบบ (Model) ทีละตัว 

6. สร้างรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย โดยใช้สมการ Y = a + b1x1 + b2x2 
+ b3x3 + … + bnxn 

a   = ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ 
b1, b2, b3, bn = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยาการณ์ 
x1, x2, x3, xn  = ตัวแปรพยากรณ์ 

7. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis--CFA) เพ่ื อ พิ สู จน์ ค วามถู กต้ อ งของจ านวนองค์ป ระกอบ  
ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยปัจจัยร่วม(Common Factor) โดยใช้วิธีสกัด
ปัจจัยแบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย (Principal  Components Factoring) หาค่า Communality 
เป็นค่าความผันแปรของแต่ละฉบับ แบ่งให้กับแต่ละองค์ประกอบร่วมกับตัวแปรอ่ืนมากน้อยเพียงใด 
โดยที่ค่า Eigenvalues แสดงค่าความผันแปรหรือความแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมที่สามารถ
อธิบายได้  โดย Factor หรือ Eigenvalue คือ ผลบวกของค่า Factor Loading ยกก าลั งสอง 
ของแต่ละตัวแปรใน Factor หนึ่งๆ ซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 1 จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แท้จริง 
แ ล ะห าค่ า  KMO (Kasier-Meyer-Olkin Mwasure of Sampling Adequacy) ที่ มี ค่ า เข้ า สู่  1  
แสดงว่า สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มได้ แต่ถ้าค่าออกมามีค่าน้ อยเข้าใกล้
ศูนย์ ซึ่งน้อยกว่า 0.5 ไม่สมควรน าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยมาใช้ (กันยา วานิชย์บัญชา, 2560) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมายออกเป็น 4 
ตอน ดังนี้ 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน 
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 
ตอนที่ 4 ผลการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์
ของผู้สูงวัย 

คณะผู้วิจัยด าเนินการลงพ้ืนที่ เพ่ือสัมภาษณ์ตัวแทนประธานชมรมคลังปัญญาอาวุโสจังหวัด
สมุทรสงคราม ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน ตัวแทน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และร่วมการเสวนากลุ่มย่อยกับชุมชน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ผลจากการสัมภาษณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนประธานชมรมคลังปัญญาอาวุโสจังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทน

ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน ตัวแทนส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และร่วมการ
เสวนากลุ่มย่อยกับชุมชน 

วันเวลา : 20 – 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
นาวาเอกทวี เชื้อชูชาติ (ประธานชมรมคลังปัญญาอาวุโสจังหวัดสมุทรสงคราม) กล่าวว่า  

ทุนทางสังคมที่ส าคัญ คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ซึ่งมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ และแหล่งน้ า 
ที่ประชาชนสร้างขึ้นที่สมาชิกในหมู่บ้านใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต มีทรัพยากรดินที่  
อุดมสมบูรณ์ เหมาะในการท าเกษตรครบวงจร มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด  
เป็นจ านวนมาก เช่น มะพร้าว ส้มโอ และลิ้นจี่ ส าหรับทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีลอยกระทง ภูมิปัญญาสมุนไพร การท าว่าวไทย ส่วนทุนบุคคลมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่มีความรู้
ด้านศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ ผู้น าชุมชนยังมีบทบาทในการรวมกลุ่มแต่ละ
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หมู่บ้านในการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นตน มีองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลด้านต่าง ๆ เป็นหน่วยงานที่ประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับผู้น าชุมชน และสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน ส าหรับทุนเครือญาติ
นั้น ชุมชนเป็นความสัมพันธ์แบบเคารพผู้อาวุโส เคารพกฎระเบียบ กติกาของหมู่บ้าน แม้หากมีคนอ่ืน
มาจากต่างถิ่น สมาชิกแต่ละหมู่บ้านมีการทักทาย ให้การต้อนรับ รู้สึกถึงความคุ้นเคยเหมือนญาติ  
ส าหรับแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องและช่วยท าให้ทุนทางสังคมอยู่ใน
ท้องถิ่นต่อไป พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน 
จะต้องประสานความร่วมมือกันผลักดันให้ทุนบุคคล (ผู้สูงอายุ) ให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึน และมีการจัดการ
ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นตัวเชื่อมผู้สูงอายุ 
ประชาชนกับกิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความร่วมมือร่วม
ใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ ทุนทางสังคมในท้องถิ่น เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชน ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอันจะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ร้อยตรีมีชัย ศรีเจริญ (ประธานชมรมผู้สู งอายุ ) กล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความสนใจหรือ 
ด้านความถนัดในการตกหมึกและตากหมึกสด การแกะหอย การท าสวนตาล การท าสวนมะพร้าว 
เพ่ือท าน้ าตาล การท านากุ้ง การท านาเกลือ การท าสวนลิ้นจี่ การท าแปรรูปสัตว์น้ าทางทะเล และ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชน ซ่ึงสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพ
ของบุคคลกับสภาพแวดล้อมของอาชีพ และตรงตามสรรถนะความสามารถที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่  
มีประสบการณ์ มีความรู้ และยังสามารถเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นภูมิปัญญา  
ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดได้ ประสบการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจ ความมั่นคง ความส า เร็จ 
ในการประกอบอาชีพ และสัมพันธ์กับความสามารถนั้น ๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือ 
สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ อาจอยู่ในรูปของสิ่งของ เงินตรา ที่ผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

นางวิจิตรา บูรณะวานิช (ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม (ศพจ.
สมุทรสงคราม)) กล่าวว่า ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงมาส่งเสริมและ 
จัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือแก่ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก จากการสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุอยากช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของลูก 
ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงท าให้เกิดความคิดที่อยากขายของ (ตามที่ตัวเองถนัด) 
ถึงแม้รายได้จะไม่มาก แต่ท าให้มีความสุขจากสิ่งที่ท า 

ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากของผู้สูงอายุในชุมชน ในการท า
กิจกรรมการวางแผนการสร้างอาชีพ ร่วมกันสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยตรงเพ่ือทาความเข้าใจและร่วมสร้างความร่วมมือในการวางแผนกิจกรรมหนึ่งของ  
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เป็นกระบวนการหนุนเสริมให้เกิดการร่วมวิเคราะห์ ตัดสินใจก าหนดแผนจัดตั้ง 
ด าเนินงานกลุ่มอาชีพ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ  
เพ่ือสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุเกิดแรงจูงใจและก าลังใจ ในการประกอบอาชีพ
มากยิ่ งขึ้น รวมถึงการสร้างมุมมองที่ดี ให้กับผู้สู งอายุ  ส่งผลท าให้ เกิดความรู้สึกในทางบวก  
เกิดความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุถึงความต้องการต่อการสร้างอาชีพผู้สูงอายุ 
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ภาพ 4.1 การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ตัวแทนประธานชมรมคลังปัญญาอาวุโสจังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทน
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน ตัวแทนส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และร่วมการเสวนากลุ่มย่อยกับชุมชน 

 

รวมถึงได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนา
อาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย แก่ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน  
โดยสมารถสรุปผลการส ารวจดังนี้ 

1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรส่วนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ 
กสิกรรม ได้แก่ การท าสวนมะพร้าว การท าสวนผลไม้ เช่ น ลิ้นจี่  ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ  
การประมง ท านาเกลือ และท านาข้าวบ้ างเล็กน้อย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เปนขนาดเล็ก  
โดยอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิตน้ าปลา อาหาร แปรรูปสัตว์น้ า แปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวอย่างตอเนื่อง เปนผลจากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อ านาจซื้อในมือประชาชนเพ่ิมขึ้น ท าให้ภาค 
การบริโภคและภาคบริการของจังหวัดขยายตัว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดและ 
การเร่งเบิกจ่ายการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิต 
ภาคเกษตรขยายตัวเช่นกัน 

2. สถานที่ท่องเที่ยว แบ่งได้ (1) สถานที่ส าคัญ ได้แก่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
ดอนหอยหลอด ตลาดน้ าอัมพวา ค่ายบางกุ้ง อนุสรณ์สถานแฝดสยาม อิน -จัน อุทยาท ร.2  
บ้านแมวไทยโบราณ พิพิธภัณฑ์เรือ ตลาดริมทางรถไฟ (ตลาดร่มหุบ ) เตาตาล และบ้านพัก 
แบบโฮมสเตย์ (2) วัดที่ส าคัญ ได้แก่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดบางกะพ้อม 
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดจุฬามณี วัดอัมพวันเจติยาราม วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดศรัทธาธรรม 
วัดอินทราราม วัดบางกุ้ง และโบสถ์ปรกโพธิ์ และ (3) ตลาดน้ า  ได้แก่ ชุมชน/ตลาดน้ าอัมพวา  
ตลาดน้ าท่าคา และตลาดน้ าบางน้อย 
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3. เครือข่ายการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ  พบว่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
มีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างเครือข่ายในการตอบสนองการสร้างอาชีพ  
เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งผู้สูงอายุ 
บางกลุ่มประกอบอาชีพเสริม และบางกลุ่มประกอบอาชีพหลักของตน เพ่ือด ารงภูมิปัญญาและ 
อัตลักษณ์ ให้ ชนรุ่นหลัง ในการเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกัน เป็นการรวมตัวตาม  
ความเหมาะสมของเวลาและโอกาสของผู้สูงอายุ 

4. การได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ พบว่า ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนต่อความต้องการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความมั่นคงและ
ความเข็มแข็งในอาชีพ โดยมีขอบเขตในการปฏิบัติงานให้ เพ่ือมีความเห็นสอดคล้องกับการท า งาน 
และส่งผลให้เกิดระบบการจัดการในการด าเนินงานที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านการประกอบอาชีพของ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิมและสามารถสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องให้มีความเข็มแข็งและ 
มีการบริหารจัดการที่ดี 

5. ความต้องการในการพัฒนาอาชีพ พบว่า การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร และค้าขาย ซึ่งอยากให้ช่วยเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 

 
 

ภาพ 4.2 การลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย แก่ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ และตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน 
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คณะผู้วิจัยด าเนินการลงพ้ืนที่และวิเคราะห์ทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 
การท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคม 

ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ของชุมชนที่มีร่วมกันจนท าให้วัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่ดีงามของคนในอดีต ที่คิด ท าขึ้น แสดงออก และสืบทอดด้วยการปฏิบัติ ซึ่งสามารถจับต้องได้ และ  
จับต้องไม่ได้ ซึ่งลักษณะทั้ง 3 ชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมที่เป็นมรดก  
ตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ 2) วัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือเนื้อในของ
วัฒนธรรม และ 3) วัฒนธรรมที่ภูมิปัญญาดังเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ 

1. วัฒนธรรมที่ เป็นมรดกตกทอดเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์  พบว่า ทั้ ง 3 ชุมชน  
มีความคล้ายคลึงกันท่ีปรากฏและเห็นได้ชัด คือ โบราณสถานและวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่อยู่กับชุมชน  

2. วัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือเนื้อในของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทั้ง 3 ชุมชน
ร่วมกันปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้ง ในด้านขนมธรรมเนียมและประเพณีต่าง  ๆ  
ก็มีความคล้างคลึงกันเช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการท าบุญต่าง ๆ 
การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น 

3. วัฒนธรรมที่ภูมิปัญญาดังเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ ภูมิปัญญาดังเดิมและสมัยใหม่ 
ของทั้ง 3 ชุมชน เกิดการการมีทรัพยากรป่าจากที่เป็นทุนเสริม ให้เกิดการด ารงชีพร่วมกับนาเกลือ  
อีกทั้งตลาดน้ าอัมพวา ที่ชุมชนยังให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ที่จะด ารงและรักษาไว้ให้เป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนสือต่อไป 

 

2. ทุนทางเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ เนื่องจาก เป็นชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นศูนย์กลางความเจริญของเมือง
รอง ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมไม่ต่างจากกรุงเทพ ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน โทรศัพท์ 
แก๊ส ไฟฟ้า ประปา การระบายน้ า การก าจัดขยะ ฯลฯ ซึ่ งสามารถจะจัดกลุ่มประเภทของ
สาธารณูปโภคได้ดังนี้  คือ ถนน โทรศัพท์ การขนส่ง แก๊ส ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ประปา ระบายน้ า  
ก าจัดขยะ การสื่อสาร และด้านสาธารณูปการ เป็นบริการเพ่ือสาธารณะซึ่งด าเนินการโดยองค์กร  
ของรัฐหรือเอกชนในพ้ืนที่ ได้แก่ บริการในเรื่องเคหะการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การอนามัย
ความปลอดภัย สันทนาการ และบริการอ่ืน ๆ ตามความต้องการของประชาชน สาธารณูปการ  
มีหลายประเภทและชนิด ซึ่งพอจะสรุปผลได้ดังนี้ ด้านการบริการ ได้แก่ ศาล ศาลากลาง เทศบาล 
สถานที่ราชการอ่ืน ๆ ที่ท าการไปรษณีย์ ส านักงานแรงงาน ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
ด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ด้านการอนามัย ได้แก่ โรงพยาบาล  
สถานีอนามัย ศูนย์สาธารณสุข ด้านสันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะชุมชน สนามกีฬาชุมชนและ  
ด้านความปลอดภัย ได้แก่ สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง เป็นต้น 

โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่  
การท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ พืชผักต่าง ๆ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
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พ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัด ประมาณ 142,000ไร่ ในเขตอ าเภอบางคนที จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด 
รองลงมา คือ อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมืองฯ พืชส าคัญ ได้แก่ มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ และข้าว 

การท าสวนมะพร้าว ซึ่งมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด การท าสวนมะพร้าว
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มะพร้าวผล มะพร้าวตาล และมะพร้าวอ่อน 

(1) มะพร้าวผล ปลูกในเขตอ าเภออัพวา เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในเขตน้ าจืด น้ าเค็มขึ้นไม่ถึง  
มี พ้ืนที่ เพาะปลูกประมาณ 51 ,000 ไร่  มะพร้าวให้ ผลผลิตมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง 
เดือนสิงหาคมของทุกปี จะให้ผลผลิตมากกว่าช่วงอ่ืน ๆ ร้อยละ 40 - 50 จากนั้นจะเริ่มให้ผลผลิตน้อย
ในช่วงเดือนธันวาคม ถึงมกราคม 

(2) มะพร้าวตาล จังหวัดสมุทรสงครามถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ าตาลที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด 
เป็นผลจากการปลูกมะพร้าวตาลในหลายพ้ืนที่ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ ในเขตต าบลนางตะเคียน  
ต าบลลาดใหญ่ ต าบลบางขันแตก อ าเภออัมพวา ในเขตต าบลนางลี่ ต าบลท่าคา ต าบลสวนหลวง  
ต าบลวัดประตู และอ าเภอบางคนที ในเขตต าบลบางกระบือ ต าบลจอมปลวก ต าบลดอนมะโนรา 
ต าบลบางพรม รวมพ้ืนที่เพาะปลูกมะพร้าวตาลประมาณสี่หมื่นไร่เศษ มะพร้าวตาลใช้ผลิตน้ าตาลปีบ 
ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ส่วนช่วงที่ให้ผลผลิตน้อยอยู่ในช่วงเดือน
ตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

(3) มะพร้าวอ่อน มีพ้ืนที่ปลูกน้อยกว่ามะพร้าวประเภทอ่ืนมาก แหล่งปลูกที่ส าคัญคือ 
อ าเภอบางคนที และอ าเภอเมืองฯ รวมพ้ืนที่ปลูกประมาณ 8,000 ไร่ 

 

การท าสวนลิ้นจี่ ลินจี่ที่ปลูกได้ปลูกกันมานานกว่าสองร้อยปี พันธุ์ที่นิยมปลูกจะแตกต่าง 
กว่าที่ อ่ืน คือ พันธุ์ค่อม พันธุ์พิ เศษ พันธุ์หอมล าเจียก พันธุ์ไทย พันธุ์กระโหลกใบยาว และ 
พันธุ์สาแหรกทอง ซึ่งการออกผลและการเก็บผลท าได้ก่อนทางภาคเหนือ ประกอบกับลิ้นจี่จังหวัด
สมุทรสงคราม มีรสหวาน แตกต่างไปจากลิ้นจี่จากแหล่งผลิตอ่ืน ๆ แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในเขตต าบล
บางสะแก ต าบลเหมืองใหม่ ต าบลบางกุ้ง อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา รวมพ้ืนที่เพาะปลูก
ประมาณ 5,400 ไร่ 

 

การท าสวนส้มโอ จังหวัดสมุทรสงครามปลูกส้มโอมานานไม่ต่ ากว่า 150 ปี ซึ่งในปัจจุบัน 
ยังมีส้มโอที่มีอายุมากกว่า 150 ปี อยู่ในเขตต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที พ้ืนที่เพาะปลูกมีทั้งหมด
ประมาณ 7,000 ไร่ โดยมีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอบางคนที ประมาณ 3,500 ไร่ อ าเภออัมพ
วาประมาณ 2,500 ไร่ และอ าเภอเมือง ฯ ประมาณ 600 ไร่ 

ส้มโอเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตตลอดปี ปลูกแล้วประมาณ 3 - 4 ปี จะเริ่มให้ผลฤดูกาล 
เก็บส้มโอแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเบาบาง ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม และช่วงหนาแน่น
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

 

การปลูกข้าว มีพ้ืนที่ปลูกข้าวน้อย เนื่องจากดินมีลักษณะเป็นดินเค็ม แหล่งปลูกข้าว
ส าคัญคือ ต าบลแพรกหนามแดง และต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 3,500 
ไร่ ข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมต้องเป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาพดินเค็ม ได้แก่ ข้าวพันธุ์เหลืองปะทิว 

การท านาท าได้ปีละครั้ง เพราะต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม เก็บเก่ียวประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัด 
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การท านาเกลือ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศ มีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฯ ในต าบลบางแก้ว และต าบลลาดใหญ่ เนื่องจาก
ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวและดินเค็ม มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล สะดวกต่อการขุดลอกล าราง  
เพ่ือน าน้ าเข้าสู่พื้นที่นา พ้ืนที่ท านาเกลือประมาณ 5,000 ไร่ 

 

3. ทุนทางการท่องเที่ยว 
สภาพการท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบัน ก าลังจะพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แล้วนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มิใช่เพียงแต่การมีวัตถุดิบ  
ทางการท่องเที่ยว คือ ความสวยงามทางธรรมชาติศิลปกรรม โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี และ 
วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของคนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวเหมือนที่เ ป็นมาใน
อดีตเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีกหลายประการเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งความเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กันของ
องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ 2) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ ยว 3) การคมนาคมขนส่ง และ 4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
จากการศึกษาทุนทางการท่องเที่ยวของชุมชน เบื้องต้น แต่ละชุมชนมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของ
เอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรทางธรรมชาติ ในชุมชนเป็นพ้ืนที่ติดป่าชายเลน ป่าจาก 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ในชุมชน คลองส่งน้ ารอบชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทุนที่ ชุมชน  
ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกันจากทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งชุมชนมีทรัพยากรทางป่าชายเลน  
ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้าน ทรัพยากรสัตว์น้ า ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมีความโดดเด่น
ของชุมชน 

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว จากการลงพ้ืนที่ พบว่า  
การเดินทางไปยังพ้ืนที่ ในชุมชนนั้นมีความสะดวก สามารถใช้การเดินทางได้หลายรูปแบบ เช่น  
การเดินทางโดยเครื่องบิน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อด้วยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่ วนบุคคล, 
รถไฟฟ้า, รถยนต์สาธารณะ และการบริการด้านที่พัก จากการพูดคุยกับคนในชุมชนและผู้น า 
ในท้องที่  ยังไม่พบรูปแบบโฮมสเตย์ในชุมชน ยังไม่ได้มีการจัดท าโฮมสเตย์เพ่ือการสนับสนุน 
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เนื่องจากชุมชนไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองมากนักท าให้มีที่พักของเอกชน
ให้บริการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ต และแบบห้องแบ่งเช่ารายวัน  

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนมีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ วิถีชีวิตของชุมชน อาชีพ  
ที่อาศัยธรรมชาติ อาทิ การท านาเกลือ สวนมะพร้าว เป็นต้น 
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยใน

ชุมชน โดยได้แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย ดังนี้ 
1. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กล้วย มัน เผือก และน้ าตาลมะพร้าว เป็นต้น 

1.1 หลักสูตรการท าน้ าตาลมะพร้าว 
การท าน้ าตาลมะพร้าว มีข้ันตอนดังนี้ 
(1) ปาดงวงตาล เมื่อรองน้ าตาลใสไปได้ซักระยะ 8 ชั่วโมง หน้างวงตาลก็จะเริ่มแห้ง 

ปิดทางไหลของน้ าตาลใส ในทุก ๆ ครั้งที่เราขึ้นไปเก็บกระบอกที่รองน้ าตาล จึงต้องปาดหน้างวงตาล
ใหม่ทุกครั้งเพ่ือให้น้ าตาลใสไหลออกมาได้ดี ซึ่งฝีมือในการปาดตาล จะมีผลต่อปริมาณน้ าตาลใสที่จะ
เก็บได้ด้วย 

(2) รองน้ าตาลใส เมื่อปาดตาลแล้วน้ าตาลใสก็จะเริ่มค่อย ๆ หยดออกมา ซึ่งน้ าตาล
ใส คือ วัตถุดิบตั้งต้นของการท าน้ าตาลมะพร้าว จะเก็บน้ าตาลใส 2 ครั้งในแต่ละวัน โดยรอบแรก 
ช่วงเช้าเวลาประมาณตี 5 เริ่มจากการปีนพะอง (บันไดไม้ไผ่) ขึ้นไปเก็บกระบอกน้ าตาลที่รองได้ตลอด
ช่วงกลางคืน น้ าตาลในกระบอกนี้จะเรียกว่า "ตาลเช้า" เมื่อเก็บกระบอกเก่าออกมาแล้ว ก็จะท าการ
ปาดหน้าตาล ก่อนจะน ากระบอกใหม่ใส่แทนเพ่ือรองน้ าตาลต่อ และจะมาเก็บน้ าตาลกระบอกนี้อีก
ครั้งในช่วงประมาณบ่าย 4 โมงเย็น น้ าตาลในกระบอกหลังนี้เราจะเรียกว่า "ตาลเที่ยง" เพราะ 
เป็นน้ าตาลใสที่เก็บได้ในช่วงระยะเวลากลางวัน แน่นอนตาลเช้าและตาลเที่ยงมีคุณภาพไม่เหมือนกัน 
ทั้งนี้ที่ก้นของกระบอกตาลเราก็ต้องใส่เศษไม้พะยอมเอาไว้ด้วย เพ่ือเป็นสารกันบูดธรรมชาติป้ องกัน
น้ าตาลใสที่เก็บได้เสีย ไม้พะยอมจะส่งผลท าให้น้ าตาลมีรสฝาดได้ถ้าใส่มากเกินไป แต่ก็มิได้เป็น
อันตรายแต่อย่างใด 

 

 
 

ภาพ 4.3 การปาดงวงตาลและรองน้ าตาล 
 

(3) กรองน้ าตาลใส น้ าตาลใสที่เก็บได้ในกระบอกนั้นจะมีทั้งเศษไม้พะยอม, มด, ผึ้ง 
หรือแมลงต่าง ๆ ปนอยู่ในกระบอก ดังนั้นก่อนน าลงกระทะเคี่ยวตาล จึงต้องท าการกรองผ่านผ้าขาว
บางเสียก่อน 



81 

(4) เคี่ยวน้ าตาล น าน้ าตาลใสที่ผ่านการกรองแล้วมาเคี่ยวในกระทะ เมื่อเคี่ยวไป 
เรื่อย ๆ น้ าตาลใสก็จะเปลี่ยนสถานะไปเป็น น้ าตาลสด น้ าตาลไซรัป (หรือน้ าหวานดอกมะพร้าว) และ
น้ าตาลมะพร้าวตามล าดับ 

(5) กรองน้ าตาล ในระหว่างเคี่ยวตาลนี้อาจจะยังมีผึ้งหรือเศษไม้พะยอมหลงเหลือ
ค้างอยู่ เพ่ือความสะอาดเราจึงท าการกรองผ่านผ้าขาวบางอีกรอบก่อนจะน าไปกระทุ้ง 

(6) กระทุ้งน้ าตาล น้ าตาลที่ยกลงมาจากเตาจะยังไม่เป็นลักษณะเนื้อน้ าตาลที่คุ้นเคย
จนกว่าจะน ามากระทุ้งเพ่ือเป็นการเติมอากาศและลดอุณหภูมิไปในตัว ยิ่งกระทุ้งเนื้อน้ าตาลก็จะยิ่งขึ้น
ฟูและสีอ่อนลงเรื่อย ๆ 

 

 
 

ภาพ 4.4 การกรองน้ าตาล เพ่ือเคี่ยวและกระทุ้งน้ าตาล 
 

(7) ตักน้ าตาลใส่ภาชนะ เมื่อกระทุ้งจนเนื้อน้ าตาลได้ที่แล้ว ก็ท าการตักหยอดน้ าตาล 
ใส่ภาชนะต่าง ๆ โดยต้องท าก่อนที่น้ าตาลจะเซ็ตและแข็งตัว ภาชนะที่ต่างกันนี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อ
เรียกต่าง ๆ เดิมทีเราใส่หม้อดินก็เรียกน้ าตาลหม้อ ภายหลังเทใส่ปี๊บเราจึงเรียกน้ าตาลปี๊บ และ
ภายหลังหยอดใส่ถ้วยตะไลเป็นก้อน ๆ เราจึงเรียกน้ าตาลปึก 

 

 
 

ภาพ 4.5 การตักน้ าตาลใส่ภาชนะ 
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1.2 หลักสูตรการท ากล้วยฉาบ 
การท ากล้วยฉาบ มีข้ันตอนดังนี ้
(1) น ากล้วยน้ าว้ามาปอกเปลือก และแช่ไว้ในน้ าสะอาดที่ผสมเกลือเล็กน้อยเพ่ือ

ไม่ให้กล้วยมีสีด า ตั้งพักไว้ 
(2) ฝานเป็นแผ่นบางตามความยาวของผล เรียงเป็นแผ่น ๆ ในถาดแห้ง เสร็จแล้ว

เอาไปตากแดดพอแห้ง เพ่ือให้สามารถหยิบกล้วยได้ง่าย และกล้วยจะได้ไม่ติดกัน 
 

 
 

ภาพ 4.6 ขั้นตอนการปอกเปลือก และการฝานเป็นแผ่นบาง 
 

(3) ตั้งกระทะใส่น้ ามันพอร้อน ใส่กล้วยแผ่นลงทอดจนเหลืองกรอบ ตักใส่กระชอน
พักให้สะเด็ดน้ ามัน 

 

 
 

ภาพ 4.7 ขั้นตอนการทอดกล้วยจนเหลืองกรอบ 
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(4) ใส่กล้วยลงในภาชนะผสม ใส่น้ าตาลทราย/เกลือ/เนย (อาทิ รสหวาน, รสเค็ม,  
รสคาราเมล, รสหวานคลุกงา, รสปาปริก้า เป็นต้น) ลงไป คลุกให้เข้ากัน 

 

 
 

ภาพ 4.8 ขั้นตอนการอบ / การปรุงรส และการบรรจุใส่ถุง 
 

1.3 หลักสูตรการท าขนมเปี๊ยะ 
การท าขนมเปี๊ยะ มีข้ันตอนดังนี ้
(1) แช่ถั่วเขียว 3 ชั่วโมง หมั่นเปลี่ยนน้ าทุกครึ่งชั่วโมง แล้วน าไปนึ่ง 20 นาท ี
(2) น าถั่วที่นึ่งแล้วผสมกับกะทิและน้ า ปั่นจนละเอียด 
(3) น าไปกวนกับน้ าตาล น้ ามัน เกลือ ผงมะพร้าวอบ 20 - 30 นาที จนไม่ติดกระทะ 

พักไว้ให้เย็น 
(4) น าไข่แดงเค็มไปอบไฟ 170 แล้วน ามาหั่นแบ่ง 4 ซีก/ฟอง 
(5) ผสมแป้งชั้นนอกพักครึ่งชั่วโมง 
(6) ผสมแป้งชั้นในพักครึ่งชั่วโมง 
(7) น าแป้งชั้นนอกที่พักไว้มาปั้นเป็นก้อนละ 21 กรัม แรปพักไว้ 
(8) น าแป้งชั้นในมาปั้นเป็นก้อนละ 7 กรัม แรปพักไว้ 
(9) น าถั่วกวนมาปั้นเป็นก้อน ก้อนละ 19 กรัม ใส่ไส้ไข่แดงเค็มไว้ตรงกลาง ปั้นเป็น

ก้อนกลมพักไว้ 
(10) น าแป้งชั้นนอกห่อแป้งชั้นในปั้นเป็นก้อนกลม 
(11) น าแป้งที่ปั้นไว้มารีดแนวยาวแล้วม้วน และรีดซ้ าแล้วม้วนอีกรอบ 
(12) ตัดแป้งที่ผ่านการรีดม้วน 2 ครั้ง เป็น 2 ส่วนแล้วพักไว้ 
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(13) น าแป้งที่ตัดพักไว้มารีดเป็นแผ่นบางแล้วห่อไส้ที่เตรียมเอาไว้ 
(14) น าเข้าเตาอบไฟ 170 อบ 10 นาที น าออกมาทาไข่แดง แล้วอบต่ออีก 10 นาท ี
(15) เมื่อครบก าหนดเวลา น าขนมเปี๊ยะมาพักให้เย็น เรียงลงหม้ออบควันเทียนทิ้งไว้ 

1 คืน 
 

 
 

ภาพ 4.9 ขั้นตอนการท าขนมเปี๊ยะ 
 

2. การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง อาทิ สบู่เหลวจากดอกกุหลาบ และถุงไม้หอม เป็นต้น 
2.1 หลักสูตรการท าสบู่เหลวจากดอดกุหลาบ 

การท าสบู่เหลวจากดอดกุหลาบ มีข้ันตอนดังนี้ 
(1) น าสารช าระล้างแบบอ่อนโยน (N8000) สารปรับสภาพ (KT) และผงข้น เท

รวมกันและคนให้เข้ากัน 
(2) จากนั้นเติมโซเดียม เลคเตท คนให้เข้ากัน 
(3) เติมสารปรับความข้น (KD) คนให้เข้ากัน เติมสารกันเสีย น้ าหอม และสารสกัด  

ตั้งทิ้งไว้ให้ฟองยุบ 
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2.2 หลักสูตรการท าถุงไม้หอมจากดอกกุหลาบ 
การท าถุงไม้หอมจากดอดกุหลาบ มีข้ันตอนดังนี ้
(1) ผสมสารผนึกกลิ่นกับกลิ่นกุหลาบในอัตรา 1 : 2 
(2) น าสารผสมใส่ขวดสเปรย์ แล้วสเปรย์ใส่ในกลีบกุหลาบแห้ง 
(3) น ากลีบกุหลาบแห้งบรรจุลงถุงผ้า 

 

 
 

ภาพ 4.10 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง (ดอกกุหลาบจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ อาทิ สบู่เหลวจาก 
ดอกกุหลาบ และถุงไม้หอม 

 

จากการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน น าไปสู่การประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน เพ่ือน ามาก าหนดรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ของผู้ สู งวัย ซึ่ งผู้ วิจัย ได้ทดสอบการวิ เค ราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เพ่ือจัดกลุ่ ม
องค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย  ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) ด้านการอบรมอาชีพ (2) ด้านความรู้และประสบการณ์ (3) ด้านการจัดตั้งสถานที่จัดจ าหน่าย และ 
(4) ด้านการท าเอกสารงบประมาณ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ประเภท 
การวิ เคราะห์ปั จจัย เชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือศึกษาโครงสร้าง
ความสั ม พันธ์ ระหว่ างตั วแปร สร้างปั จจั ย ร่ วม  (Common Factor) โดยใช้ วิ ธีสกัดปั จจั ย 
แบบวิธีตั วประกอบหลักปั จจั ย  (Principal Components Factoring) หาค่ า Communality  
เป็นค่าความผันแปรของแต่ละฉบับ แบ่งให้กับแต่ละองค์ประกอบร่วมกับตัวแปรอ่ืนมากน้อยเพียงใด 
โดยที่ค่า Eigenvalues แสดงค่าความผันแปรหรือความแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมที่สามารถ
อธิบายได้ โดย Factor หรือ Eigenvalue คือ ผลบวกของค่า Factor Loading ยกก าลังสองของ 
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แต่ละตัวแปรใน Factor หนึ่ง ๆ ซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 1 จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่แท้จริง และ 
หาค่า KMO (Kasier-Meyer-Olkin Mwasure of Sampling Adequacy) ที่มีค่าเข้าสู่  1 แสดงว่า 
สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่ มได้ แต่ถ้าค่าออกมามีค่าน้อยเข้าใกล้ศูนย์  
ซึ่งน้อยกว่า 0.5 ไม่สมควรน าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยมาใช้ (กันยา วานิชย์บัญชา, 2560) ผลที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน ดังตาราง 4.1 

 

ตาราง 4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

 
รูปแบบ 

จ านวนข้อ
ค าถาม  

(ตัวแปร) 

 
KMO 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. 

Chi-Square 
df p-value 

รูปแบบการพัฒนา 
และส่งเสรมิอาชีพของผู้สูงวัย 

23 .905 6470.461** 253 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
 

จากตาราง 4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ของผู้สูงวัย  พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ .905 แสดงให้ เห็นว่า ข้อมูลชุดนี้มีความเหมาะสม 
ในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Kaiser and Rice, 1974) และค่า p-value 
เท่ ากับ  .000 ซึ่ งน้ อยกว่า .01 หมายความว่ า ตั วแปรทั้ ง 23  ตั วแปร มีความสัม พันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จึงสามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ 

 

จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพ่ือได้ตัวแปรแต่ละ
ตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงในปัจจัยร่วมเพียงปัจจัยเดียว และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(standardized factor loading) ต่ ามากหรือใกล้ ๆ 0 ในปัจจัยร่วมอ่ืน โดยเลือกวิธีสกัดปัจจัย 
แบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย “PAC” (Principal Components Factoring) ร่วมกับการหมุนแกน
แบบตั้ งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้ วยวิธีแวริแมกซ์  (Varimax) เพ่ื อให้ ได้องค์ประกอบ 
ที่เป็นอิสระ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้ องค์ประกอบนั้นต้องมีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalue) มากกว่า 1 ขึ้นไป ตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบนั้น ต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(standardized factor loading) เท่ากับ .40 ขึ้นไป และมีองค์ประกอบในตัวแปร 4 ตัวแปรขึ้นไป 
(กันยา วานิชย์บัญชา, 2560) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ของผู้สูงวัย ได้ค่า ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(percentage of variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (accumulative percentage 
of variance) ของแต่ละ องค์ประกอบ ดังตาราง 4.2 
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ตาราง 4.2 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของ 
ความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
ค่าความแปรปรวน

ของตัวแปร 
ค่าร้อยละของ

ความแปรปรวน 
ค่าร้อยละสะสมของ

ความแปรปรวน 
จ านวนตัวแปรใน

องค์ประกอบ 
1 5.873 25.536 25.536 8 
2 4.444 19.323 44.859 6 
3 2.993 13.013 57.872 5 
4 2.394 10.409 68.281 4 

 

จากตาราง 4.2 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวนของรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย พบว่า องค์ประกอบ 
ที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรมากกว่า 1 ขึ้นไป มีอยู่ 4 ค่า แสดงว่า ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย จัดเป็นองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณา 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน องค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ได้ร้อยละ 68.281 

 

 
 

ภาพ 4.11 รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
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คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย  โดยใช้ทดสอบ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
อ ย่ า ง ง่ า ย ข อ ง เ พี ย ร์ สั น  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  เ พ่ื อ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิ งปริมาณ  4 ตัว ได้แก่  ด้ านการอบรมอาชีพ  ด้ านความรู้ 
และประสบการณ์ ด้านการจัดตั้งสถานที่จัดจ าหน่าย และด้านการท าเอกสารงบประมาณ ดังตาราง 
4.3 

 

ตาราง 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพของผู้สูงวัย 

 

ปัจจัย z x1 x2 x3 x4 
1. รูปแบบการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพของผู้สูงวัย (z) 1     
2. ด้านการอบรมอาชีพ (x1) .799** 1    
3. ด้านความรู้และประสบการณ์ (x2) .389** .448** 1   
4. ด้านการจัดตั้งสถานท่ีจัดจ าหน่าย (x3) .418** .467** .064** 1  
6. ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4) .006** .073** .049** .028** .1 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

z แทน รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
x1 แทน ด้านการอบรมอาชีพ 
x2 แทน ด้านความรู้และประสบการณ์ 
x3 แทน ด้านการจัดตั้งสถานท่ีจัดจ าหน่าย 
x4 แทน ด้านการท าเอกสารงบประมาณ 

 

จากตาราง 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทุกปัจจัยที่ส่งผลต่ อรูปแบบ 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย พบว่า มีความสัมพันธ์กันไม่เกิน .80 (Stevens, 1996)  
ท าให้ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่เกิดความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างปัจจัย (multicollinearity) จึงสามารถใช้
ตัวแปรอิสระทุกตัวในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) ได้ซึ่งเป็นการน าตัวแปรเข้าไปพยากรณ์ในตัวแบบ (model) ทีละตัว 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
ได้แก่ 

1. การตรวจสอบความเหมาะสมตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและ 
ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย โดยใช้ค่า VIF (variance inflation factor) มีค่าไม่เกิน 5 ค่า Tolerance  
มี ค่ า ไม่ ต่ าก ว่ า  0 .2  และค่ า  Eigen Value มี ค่ า ไม่ เกิ น  10 .0  เพ่ื อ ให้ ตั วแป ร อิส ระทุ กตั ว 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน  และไม่ เกิดความสัม พันธ์ เชิ งพหุ ระหว่ างปั จจัย  (multicollinearity)  
ผลการทดสอบดังตาราง 4.4 
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ตาราง 4.4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 

 

ล าดับ แบบจ าลอง β t 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Model 1 ค่าคงท่ี - 42.258** - - 
 ด้านการอบรมอาชีพ (x1) .899 41.062** 1.000 1.000 
Model 2 ค่าคงท่ี - 29.823** - - 
 ด้านการอบรมอาชีพ (x1) .905 41.694** .995 1.005 
 ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4) .071 3.290** .995 1.005 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

หมายเหตุ ค่าสูงสุดของ Eigen Value ของ Model ทั้ง 2 แบบ  = 1.993 และ 2.975 
 

จากตาราง 4.4 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ปัจจัยทุกปัจจัยของแบบจ าลองที่  1 - 
แบบจ าลองที่ 2 พบว่า ค่า VIF (variance inflation factor) ที่สูงสุด เท่ากับ 1.005 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5 
ค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ .995 ซึ่งไม่ต่ ากว่า 0.2 และค่า Eigen Value ที่สูงสุดเท่ากับ 
2.975 ซึ่ งมีค่าไม่ เกิน  10.0 แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ท าการวิ เคราะห์ ในแบบจ าลอง  
ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างปัจจัย (multicollinearity) ข้อมูล 
จึงมีความเหมาะสมในการใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) (Hair, J.F. et al., 2010) 
 

2. การวิเคราะห์ตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยน าตัวแปร
เข้าไปพยากรณ์ในตัวแบบ (model) ทีละตัว ผลการทดสอบได้แบบจ าลอง ดังตาราง 4.5 

 

ตาราง 4.5 การวิเคราะห์ตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
 

รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย Model ที่ 1 Model ที่ 2 
ค่าคงที ่ 2.037 1.898 
ด้านการอบรมอาชีพ (x1) .501 .504 
ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4)  .035 
R2 .809 .813 
S.E. .116 .115 
F 1686.060** 869.251** 
p-value of F .000 .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตาราง 4.5 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบจ าลองที่ 1 พบว่า ด้านการอบรมอาชีพ (x1) ส่งผลต่อ
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถ



90 

อธิบาย รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ได้ถึงร้อยละ 80.9 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ   .116 ซึ่งหมายความว่า ด้านการอบรมอาชีพ (x1) ส่งผลต่อ
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปแบบ 
ของคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย = 2.037 + (.501 *  
ด้านการอบรมอาชีพ (x1)) 

การวิเคราะห์ตัวแบบจ าลองที่  2 เมื่อน าตัวแปร ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4)  
เข้ามาวิเคราะห์เพ่ิมเติม พบว่า อ านาจในการอธิบายรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 81.3 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ   .115  
โดยพบว่า ด้านการอบรมอาชีพ (x1) ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และภายหลังเมื่อน าตัวแปร ด้านการอบรมอาชีพ (x1) และ 
ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4) เข้ามาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า ทั้งสองตัวแปร ส่งผลต่อ 
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน  
ซึ่งหมายความว่า ด้านการอบรมอาชีพ (x1) และด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4) ส่งผลต่อ 
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปแบบของ
คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย  = 1.898 + (.504 *  
ด้านการอบรมอาชีพ (x1)) + (.035 * ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4)) 
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 
คณะผู้วิจัยด าเนินการลงพ้ืนที่  เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัย 

รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน และตัวแทน
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพ่ือแสดงความคิดเห็นในการออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 
ของผู้สูงวัย โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย ดังนี้ 

 

 
 

ภาพ 4.12 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัย และการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์
แบรนด์ของผู้สูงวัย 

 

1. ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการและสินค้าในชุมชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
1.1 เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ พบว่า การศึกษาบริบทพ้ืนที่และทุนทางสังคม หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้ด าเนินการต้องท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทั้ งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) อาทิ นโยบายรัฐบาล ข้อมูลบริบทพ้ืนที่ ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผู้ สูงอายุ ข้อมูล 
กลุ่มวิสาหกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ของกลุ่มผู้ประกอบการ ท าให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้
ประสบความส าเร็จได้ 

1.2 ผู้สูงอายุมีความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกภายในกลุ่มมากที่สุด อีกทั้งเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม สมาชิกก็จะร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด มีความกระตือรือร้น จนชิ้นงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของกลุ่มตนเองส าเร็จ 

1.3 ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ให้ เกิด
ประโยชน์แก่กลุ่มได้ พบว่า แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
บนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  
ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ)  
โดยการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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1.4 ผู้สูงอายุสามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 
ให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม และ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าให้ความรู้ในลักษณะการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)  
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสมาชิกมีความร่วมมือ ร่วมใจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

1.5 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนา ต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พบว่า การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) มีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุ และชุมชนที่อาศัยอยู่ เป็นการน าวัตถุดิบที่มีอยู่
ภายในชุมชน ท าให้ชุมชนมีรายได้จากการขายวัตถุดิบ และเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้ในแก่คน 
ในชุมชน อีกทั้งกลุ่มผู้สูงอาย ุได้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองอีกด้วย 

1.6 กลุ่มผู้สูงอายุสามารถน าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
(ต้นแบบ) พบว่า จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้สูงอายุ 
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการน าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน 
มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 

1.7 สมาชิกในกลุ่มผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ พบว่า จากการสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม  
ให้ข้อมูลในฝ่ายงานของตนเอง ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันออกไป 
มีการร่วมแสดงความคิดเห็นบ้าง ลักษณะการท างานเป็นเสมือนการท างานในองค์กร ทุกคน 
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

1.8 กลุ่มผู้สูงอายุ มีความสนใจ ให้ความร่วมมือ ที่อยากจะพัฒนาชุมชน เพ่ือความส าเร็จ
ของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีสนใจที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม อาจจะสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มน้อยลง จึงต้องการที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในชุมชน มาพัฒนา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน น าไปสู่ความส าเร็จของชุมชน 

1.9 การจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สามารถน าความรู้ แนวคิดต่าง ๆ ที่ได้มา
พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ พบว่า จากการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับค าแนะน าจากวิทยากรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) 

1.10 กลุ่มผู้สู งอายุมีความตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชุมชน พบว่า คนในชุมชน 
ให้ความส าคัญกับสิ่ งที่ มีอยู่ภายในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  สามารถน า วัตถุดิบที่มี อยู่มาพัฒนา 
ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 

1.11 การน ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ มาประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ได้อย่างมีคุณภาพ พบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เป็นการสร้าง 
การพัฒนาผู้สูงอายุ ให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่ และน าไปประยุกต์กับบริบท 
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การพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (ต้นแบบ) ที่ออก 
สู่ตลาด ตรงความต้องการของผู้บริโภค 

1.12 ความร่วมมือของเครือข่ายต่าง ๆ ส่งผลต่อความส าเร็จในกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ทักษะความรู้ การศึกษาดูงาน  
การเชื่อมโยงติดต่อกับกลุ่มเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด ท า ให้มีแหล่งวัตถุดิบ แหล่งความรู้  
ขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายได้มากขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับ 
ความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มผู้สูงอาย ุ

 

2. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัด 
ของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติในด้านรสชาติ สีสัน และอายุการเก็บรักษา 

คณะผู้ วิจัย ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ของผู้สู งวัย  โดยพิจารณาจาก 
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) โดยแบ่งเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) คุณสมบัติ 
ด้านรสชาติ (2) คุณสมบัติด้านสีสัน และ (3) คุณสมบัติด้านการเก็บรักษา ผลการศึกษาพบว่า  
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 30 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดดังนี้ 

2.1 เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์จ าพวกอาหารและเครื่องดื่ม 
2.1.1 คุณสมบัติด้านรสชาติ 

(1) ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น 
(2) ต้องมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น 
(3) ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม กรวด 

2.1.2 คุณสมบัติด้านสีสัน 
(1) ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น 
(2) หากมีการใช้สีและวัตถุกันเสีย ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมาย

ก าหนด 
2.1.3 คุณสมบัติด้านการเก็บรักษา 

(1) บรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด 
(2) บรรจุในภาชนะท่ีไม่ดูดซับไขมันจากผลิตภัณฑ์ 
(3) ปิดได้สนิทโดยไม่ใช้ลวดเย็บกระดาษ 
(4) สามารถป้องกันความชื้น และการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอก 

2.2 เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์จ าพวกเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง 
2.2.1 คุณสมบัติด้านลักษณะทั่วไป 

(1) ความกว้าง ความยาว และความสูง (ถ้ามี) ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 
(2) ต้องสะอาด ประณีต สวยงาม 
(3) มีรูปแบบและรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
(4) ไม่มีขอบคมและปลายแหลม ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน 

2.2.2 คุณสมบัติด้านสีสัน 
(1) สีและลวดลายสวยงาม ผสมผสานกลมกลืนตลอดชิ้นงาน 
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(2) ไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการท า เช่น รอยเปราะเปื้อนจากสีพิมพ์ 
รอยต่อของลวดลายไม่ตรงกัน สีของลายพิมพ์ไม่สม่ าเสมอ (ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
ลวดลาย) 

2.2.3 คุณสมบัติด้านการเย็บ 
(1 ) การเย็บต้องเรียบร้อย ประณี ต  ฝี เข็มสม่ า เสมอทั้ งนอกและใน 

ตัวผลิตภัณฑ์ 
(2) ตะเข็บด้านในต้องเย็บพันริมผ้า เพ่ือกันการหลุดลุ่ย 
(3) กรณีท่ีมีการซับใน ต้องเย็บเรียบร้อย แน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย 
(4 ) กรณี ที่ มี ก ารซับ ใน  สี ผ้ าซั บ ในต้ องสี เดี ย วกันหรือ ใกล้ เคี ย งกั บ 

สีตัวผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นกรณีที่เป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน) 
 

3. การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สู งวัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้สูงวัยในชุมชน มาถ่ายทอดเป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชนที่สืบ
ทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีเสน่ห์ 

 

 
 

ภาพ 4.13 โลโก้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 
 

3.1 การใช้โครงสีเอกรงค์ (Monochrome) เพ่ือสื่อสารถึงความรู้สึกเรียบง่าย สบายตา 
ซึ่งการเลือกใช้หนึ่งสีในงาน ส่งผลให้ชาวบ้าน ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถผลิตฉลากหรือ  
บรรจุภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ไม่สูงมาก ช่วยลดค่าใช้จ่าย 

3.2 สีโทน แบ่งเป็น 3 สีที่มีโทนอบอุ่น สบายตา และมีความตัวแทนวิถีชีวิตของผู้สูงวัยใน
ชุมชน ได้แก่ 

(1) สีฟ้า แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของผืนน้ า แม่น้ าล าคลอง ซึ่งสายน้ าเป็นวิถี
ชีวิตที่ผูกพันธ์กับผู้คนในชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาวนาน 

(2) สีน้ าตาล แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของผืนดิน สะท้อนการด ารงชีพด้าน
เกษตรกรม รวมถึงเป็นสีจากวัสดุในท้องถิ่นท่ีน ามาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 

(3) สีเขียว แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
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4. ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สู งวัย  จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ ได้ตอบ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์ โดยยึดแนวทางตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

 



96 

 
 
 

 
 
 



97 

 
 
 

 
 
 



98 

 
 
 

 
 
 



99 

 
 
 

 
 
 



100 

 
 
 

 
 
 



101 

 
 
 

 
 
 



102 

 
 
 

 
 
 



103 

 
 
 

 
 
 



104 

 
 
 

 
 
 



105 

 
 
 

 
 
 



106 

 
 
 

 
 
 



107 

 
 
 

 
 
 



108 

 
 
 

 
 
 



109 

 
 
 

 
 
 



110 

ตอนที่ 4 ผลการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
คณะผู้วิจัยด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 

สู่ตลาดสากล โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

1. การยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย สู่มาตรฐานที่เก่ียวข้อง จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ 
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2. การยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
คณะผู้วิจัยด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย

แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล แบ่งออกได้ 3 
ประเภท ได้แก่ 

2.1 สังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือส่งผ่านข้อมูลที่ส าคัญ และผลักดันให้ผู้บริโภค
หันมาศึกษาข้อมูลสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้นจนเกิดความนิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย จึงต้องมีช่องทางออนไลน์เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังถือเป็นช่องทางในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพ่ือสร้าง
ความภักดีต่อแบรนด์สินค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2.2 ร้านค้าออนไลน์ อาทิ การจ าหน่ายสินค้าผ่าน Facebook, Line@ และ 
การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ Lazada, Shopee, Konvy, ShopAT24, Looksi, JD Central, 
Weloveshopping, 11 Street, Line Gift Shop, Craze, Shobshop และ Buzzebees เป็นต้น 

2.3 ร้านค้าชุมชน เป็นธุรกิจของกลุ่มชุมชนในชนบทที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งด้านการลงทุนและการบริการจัดการ เพ่ือเป็นแหล่งประกอบธุรกิจ  
สร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบธุรกิจให้แก่กลุ่มชุมชน  อาทิ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์รวมสินค้า 
OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม   



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์ 

แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ (1) วิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนา
อาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย (2) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์
แบรนด์ของผู้สูงวัย และ (4) ยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการวจัิย 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า 
1. สรุปผลการวิเคราะห์ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของ

ผู้สูงวัย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูง

วัย จ าแนกเป็น (1) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พบว่า ประชากรส่วนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และกสิกรรม ได้แก่ การท าสวนมะพร้าว การท าสวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่าง ๆ การ
ประมง ท านาเกลือ และท านาข้าวบ้างเล็กน้อย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เปนขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรม
ที่ส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม ผลิตน้ าปลา อาหาร แปรรูปสัตว์น้ า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภาวะ
เศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามขยายตัวอย่างตอเนื่อง เปนผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เป็นปัจจัยสนับสนุนให้อ านาจซื้อในมือประชาชนเพิ่มข้ึน ท าให้ภาคการบริโภคและภาคบริการ
ของจังหวัดขยายตัว ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ดีของจังหวัดและการเร่งเบิกจ่ายการใช้จ่ายภาครัฐ 
ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งผลผลิตภาคเกษตรขยายตัวเช่นกัน (2) สถานที่
ท่องเที่ยว แบ่งได้ (2.1) สถานที่ส าคัญ ได้แก่ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ดอนหอยหลอด ตลาด
น้ าอัมพวา ค่ายบางกุ้ง อนุสรณ์สถานแฝดสยาม อิน-จัน อุทยาท ร.2 บ้านแมวไทยโบราณ พิพิธภัณฑ์
เรือ ตลาดริมทางรถไฟ (ตลาดร่มหุบ) เตาตาล และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ (2.2) วัดที่ส าคัญ ได้แก่ วัด
เพชรสมุทรวรวิหาร อาสนวิหารแม่พระบังเกิด วัดบางกะพ้อม วัดภุมรินทร์กุฎีทอง วัดจุฬามณี วัด
อัมพวันเจติยาราม วัดบางแคน้อย วัดบางแคใหญ่ วัดศรัทธาธรรม วัดอินทราราม วัดบางกุ้ง และโบสถ์
ปรกโพธิ์ และ (2.3) ตลาดน้ า ได้แก่ ชุมชน/ตลาดน้ าอัมพวา ตลาดน้ าท่าคา และตลาดน้ าบางน้อย (3) 
เครือข่ายการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ พบว่า มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างเครือข่ายในการตอบสนองการสร้างอาชีพ เพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ซึ่งผู้สูงอายุบางกลุ่มประกอบอาชีพ
เสริม และบางกลุ่มประกอบอาชีพหลักของตน เพ่ือด ารงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ให้ชนรุ่นหลัง ในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการรวมตัวตามความเหมาะสมของเวลาและโอกาสของ
ผู้สูงอายุ (4) การได้รับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ พบว่า ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก
หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนต่อความต้องการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างความมั่นคงและ
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ความเข็มแข็งในอาชีพ โดยมีขอบเขตในการปฏิบัติงานให้ เพ่ือมีความเห็นสอดคล้องกับการท างาน 
และส่งผลให้เกิดระบบการจัดการในการด าเนินงานที่ส่งผลต่อปัจจัยด้านการประกอบอาชีพของ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและ
ส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิมและสามารถสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความเข็มแข็งและมีการบริหาร
จัดการที่ดี และ (5) ความต้องการในการพัฒนาอาชีพ พบว่า การประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ส่วน
ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร และค้าขาย ซึ่งอยากให้ช่วยเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนช่องทางการจัดจ าหน่าย 

การวิเคราะห์ทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของชุมชน 
ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า (1) ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของทุนทางสังคมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ของชุมชนที่มีร่วมกันจนท าให้
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามของคนในอดีต ที่คิด ท าขึ้น แสดงออก และสืบทอดด้วยการปฏิบัติ  
ซึ่งสามารถจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ซึ่งลักษณะทั้ง 3 ชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) วัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ 2) วัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์
พิเศษหรือเนื้อในของวัฒนธรรม และ 3) วัฒนธรรมที่ภูมิปัญญาดังเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่  
(2) ทุนทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ เนื่องจาก เป็นชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นศูนย์กลางความเจริญของ
เมืองรอง ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมไม่ต่างจากกรุงเทพ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ 
พืชผักต่าง ๆ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พ้ืนที่เพาะปลูกของจังหวัด ประมาณ 142,000 ไร่ 
ในเขตอ าเภอบางคนที จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด รองลงมา คือ อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมืองฯ 
พืชส าคัญ ได้แก่ มะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ และข้าว และ (3) ทุนทางการท่องเที่ยว สภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนในปัจจุบัน ก าลังจะพัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วนั้นจ าเป็นที่จะต้องมี
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มิใช่เพียงแต่การมีวัตถุดิบทางการท่องเที่ยว คือ ความสวยงาม
ทางธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมของคน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยวเหมือนที่เป็นมาในอดีตเท่านั้น แต่อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีกหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจากการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งความเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กันขององค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ 2) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ ยว  
3) การคมนาคมขนส่ง และ 4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

 

2. สรุปผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน 
2.1 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน โดยจ าแนกได้ 2 ประเภท 

ได้แก่ (1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 3 หลักสูตร อาทิ 1) หลักสูตรการท าน้ าตาลมะพร้าว  
2) หลักสูตรการท ากล้วยฉาบ และ 3) หลักสูตรการท าขนมเปี๊ยะ และ (2) การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง 
จ านวน 2 หลักสูตร อาทิ 1) หลักสูตรการท าสบู่เหลวจากดอดกุหลาบ และ 2) หลักสูตรการท าถุงไม้หอม
จากดอกกุหลาบ 
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2.2 จากการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน น าไปสู่การประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ จ านวน 400 คน เพ่ือน ามาก าหนดรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของ
ผู้สูงวัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เพ่ือจัดกลุ่มองค์ประกอบ
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านการอบรมอาชีพ 
(2) ด้านความรู้และประสบการณ์ (3) ด้านการจัดตั้งสถานที่จัดจ าหน่าย และ (4) ด้านการท าเอกสาร
งบประมาณ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สร้างปัจจัยร่วม 
(Common Factor) โดยใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย (Principal Components 
Factoring) พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ .905 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลชุดนี้มีความเหมาะสมในการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Kaiser and Rice, 1974) และค่า p-value เท่ากับ .000  
ซึ่งน้อยกว่า .01 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 23 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
จึงสามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ ซึ่งองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
มากกว่า 1 ขึ้นไป มีอยู่ 4 ค่า แสดงว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
ของผู้สูงวัย จัดเป็นองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของความแปรปรวน และ
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ สามารถอธิบายรูปแบบการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ได้ร้อยละ 68.281 โดยตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) พบว่า ด้านการอบรมอาชีพ (x1) และด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4) 
ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย โดยสามารถเขียนเป็นสมการถดถอย  
ในรูปแบบของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย = 1.898 +  
(.504 * ด้านการอบรมอาชีพ (x1)) + (.035 * ด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4)) ซึ่งมีอ านาจในการอธิบาย
รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  81.3 และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ   .115 

 

3. สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 
โลโก้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้สูงวัย

ในชุมชน มาถ่ายทอดเป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
อย่างมีเสน่ห์ แบ่งเป็น 3 สีที่มีโทนอบอุ่น สบายตา และมีความตัวแทนวิถีชีวิตของผู้สูงวัยในชุมชน 
ได้แก่ (4.1) สีฟ้า แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของผืนน้ า แม่น้ าล าคลอง ซึ่งสายน้ าเป็นวิถีชีวิต  
ที่ผูกพันธ์กับผู้คนในชุมชนแห่งนี้มาอย่างยาวนาน (4.2) สีน้ าตาล แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของผืนดิน 
สะท้อนการด ารงชีพด้านเกษตรกรม รวมถึงเป็นสีจากวัสดุในท้องถิ่นที่น ามาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์ผู้สูงวัย และ (4.3) สีเขียว แสดงถึง ความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ พืชพรรณต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

คณะผู้วิจัยด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย  
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) แบ่งเกณฑ์มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) คุณสมบัติด้านรสชาติ 
(2) คุณสมบัติด้านสีสัน และ (3) คุณสมบัติด้านการเก็บรักษา จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ 
ตัวแทนประธานชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้น าชุมชน และตัวแทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งน ามาสู่
การออกแบบโลโก้และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย จ านวนทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ จ าแนกเป็น  
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(1) ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 22 ผลิตภัณฑ์ และ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ 
จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ 

 

4. สรุปผลการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
คณะผู้วิจัยด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 

สู่ตลาดสากล พบว่า ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ OTOP เครื่องหมายพัฒนาชุมชน (พช.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ส าหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ของผู้สูงวัย 
สู่ตลาดสากล ได้แก่ (1) สังคมออนไลน์ (2) ร้านค้าออนไลน์ อาทิ การจ าหน่ายสินค้าผ่าน Facebook, 
Line@ และการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ Lazada, Shopee, Konvy, ShopAT24, Looksi, 
JD Central, Weloveshopping, 11 Street, Line Gift Shop, Craze, Shobshop และ Buzzebees 
เป็นต้น และ (3) ร้านค้าชุมชน อาทิ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์รวมสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
อภิปรายผล 

จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยในชุมชน โดยจ าแนกได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 5 หลักสูตร อาทิ 1) หลักสูตรการท าน้ าตาลมะพร้าว 
2) หลักสูตรการท ากล้วยฉาบ และ 3) หลักสูตรการท าขนมเปี๊ยะ และ (2) การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้ง 
อาทิ 1) หลักสูตรการท าสบู่เหลวจากดอดกุหลาบ และ 2) หลักสูตรการท าถุงไม้หอมจากดอกกุหลาบ 
ซ่ึงรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ประกอยด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านการอบรม
อาชีพ (2) ด้านความรู้และประสบการณ์ (3) ด้านการจัดตั้งสถานที่จัดจ าหน่าย และ (4) ด้านการท าเอกสาร 
โดยตัวแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พบว่า ด้านการอบรมอาชีพ (x1) 
และด้านการท าเอกสารงบประมาณ (x4) ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย 
สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปแบบของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ รูปแบบการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย = 1.898 + (.504 * ด้านการอบรมอาชีพ (x1)) + (.035 * ด้านการท าเอกสาร
งบประมาณ (x4)) ซึ่งมีอ านาจในการอธิบายรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัย เพ่ิมข้ึนเป็น
ร้อยละ 81.3 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ   .115 น าไปสู่การออกแบบโลโก้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย จ านวนทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ จ าแนกเป็น (1) ผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 22 ผลิตภัณฑ์ และ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ 
แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงวัยมีความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่ประกอบอยู่ เพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว รวมทั้งหนุนการท่องเที่ยวในชุมชน แตส่ิ่งที่ผู้สูงอายุขาด คือ การบริหารจัดการอาชีพ/
ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธุรกิจ จึงขอให้บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
น าองค์ความรู้มาให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
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การบริหารจัดการต้นทุน การได้ก าไร การประชาสัมพันธ์ การตลาด โดยต้องมีการส ารวจความต้องการ
ของลูกค้าว่ามีความต้องการแบบใด เพ่ือน ามาแก้ปัญหา หรือการน าคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นตัวแทน 
ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพ่ือเรียนรู้ในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเพ่ือให้อยู่รอด หรือการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือต่อยอดทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้มีการ พัฒนามากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ได้ก าหนดประเด็นส าคัญในการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ซึ่งการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ (1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุ โดยก าหนด
ลักษณะประเภทงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการ
และการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของชาติ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ และ (3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความจ าเป็น ทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ  
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน แนวคิดของ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (2556) 
กล่าวว่า การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพครบวงจร โดยเฉพาะการน ากิจกรรมในการส่ งเสริม 
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ 
รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้และจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแสดงผลงาน
จากการประกอบอาชีพของตนและจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
ในรูปแบบใหม่ ๆ แนวคิดของสุมาลี สังข์ศรี (2550) กล่าวว่า การส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่ส าคัญ
ประกอบด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบล้วนแต่
มีจุดมุ่งหมายด้านการเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน กล่าวคือ การถ่ายทอด
ภูมิปัญญา เป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ วิธีการต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือรักษาสิ่งที่ดีมีคุณค่า
ของชุมชนให้คงอยู่มิให้สูญหายและสามารถส่งต่อคุณค่าต่าง ๆ สู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเอกลักษณ์
ชุมชนด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นย่อมส่งผลให้ความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังคงอยู่และเป็นความเข้มแข็ง
ของชุมขนนั้น ๆ ส่วนการคุ้มครอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นการดึงศักยภาพชุมชนที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะเข้าสู่การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีข้อกฎหมายในการคุ้มครองทาให้ชุมชนท้องถิ่น  
มีความมั่นใจและใช้ประโยชน์จากการเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การ  
มีรายได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน แนวคิดของ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2558) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด 
กระบวนการคิดในการก าหนดให้เหมาะสมนั้นจะเป็นจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ในธุรกิจนั้ นๆ  
ด้านการวางแผนการตลาด จะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันมาก ในธุรกิจบริการถ้าเกิดพบเห็นว่าสิ่งที่  
ท าขึ้นมานั้นแตกต่างจากบริการอ่ืนๆ จะแสดงว่าเกิดจากการใช้งานส่วนประสมทางการตลาด  
ที่แตกต่างกันไป ส่วนประสมทางการตลาดนั้นแต่เดิมนั้นคิดขึ้นมาส าหรับธุรกิจผลิตสินค้าที่จับต้องได้
แต่จะมีความแตกต่างส าหรับธุรกิจในด้านการบริการ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้าสามารถจดสิทธิบัตร  
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ส่วนธุรกิจการบริการก็ไม่ต้องมีการเก็บรักษา ผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ ดังนั้นธุรกิจ  
ในแง่ของการบริการจึงไม่สามารถใช้การควบคุมให้ได้การบริการให้ได้ คุณภาพง่ายเหมือนสินค้า 
แนวคิดของ Kotler (2017) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
และความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปร
เท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร 
ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจทางด้านการบริการ 
ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2558) 
กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการให้บริการ (Market Mix) ขั้นตอน 
ในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) จะเป็นล าดับขั้นโดยพบว่าผู้บริโภคท่ีผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ให้บริการจะใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps 
นั่นเอง และแนวคิดของสุดจินดา ดังก้อง (2559) กล่าวว่า ส่วนประสมทางตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
(The Marketing Mix for Services Businesses) เป็นสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุม และจัดการเพ่ือท า
ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ 
(product or service) การให้บริการที่สอดคล้องกับลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยที่ความต้องการ
ของตลาดและต าแหน่งทางการแข่งขันจะเป็นตัวก าหนดการบริการหลัก บริการเสริม และคุณภาพ
ของการให้บริการ และยังรวมไปถึงการบริการหลังการขาย และการรับประกันอีกด้วย 2) ราคา (price) 
นโยบายด้านราคาของการให้บริการจะเกี่ยวข้องกับส่วนลด ส่วนยอมให้ระยะเวลาการจ่ายเงิน และ
เงื่อนไขการจ่ายเงิน ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าสินค้าโดยทั่วไป เนื่องจากบางครั้งราคาจะเป็นสิ่งที่มีบทบาท
ส าคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการความต้องการซื้อของลูกค้า  3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place)  
สถานที่ตั้งและช่องทางการจัดจ าหน่ายของการบริการ บางครั้งการบริการจะมีการจัดการจะมีการจัดส่ง
ถึงบ้านหรือธุรกิจด้วย การตัดสินใจขององค์กรที่จะให้บริการโดยให้ลูกค้าเดินทางมารับบริการใน
สถานที่ที่จัดไว้ หรือเลือกที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของ
การบริการ ราคา ต้นทุน และคู่แข่งขันที่อยู่ในตลาด ซึ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายของการบริการนั้นจะ
รวมถึงตัวแทนจ าหน่าย และแฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน 4) ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) 
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของส่วนประสมของการบริการ เนื่องจากโดยปกติในขณะที่ใช้บริการลูกค้า
จะต้องพบกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อุปกรณ์ และพนักงาน ประกอบกับการให้บริการเป็นสิ่งที่
จับต้องไม่ได้ จึงท าให้ประเมินผลยาก ดังนั้น ลักษณะทางกายภาพจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการประเมิน
คุณภาพของการบริการก่อนที่จะใช้บริการจริง 5) ผู้มีส่วนร่วมหรือพนักงาน (participants) ผู้มีส่วนร่วม
นี้จะหมายถึงพนักงานทุกคนที่มีบทบาทในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทัศนคติและการกระท าของ
พนักงานจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จของการให้บริการ พฤติกรรมของพนักงานจะต้องมุ่งเน้นที่  
การให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด ในด้านของการให้บริการนั้น งานด้านการตลาดจะเป็นหน้าที่ของทุกคน
ในองค์กร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่พนักงานในองค์กรจะต้องมีทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อถือได้ และ
ความสามารถต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้า 6) การส่งเสริมการตลาด (promotion) การบริการก็ต้อง
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ใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดแบบดั้งเดิมให้เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา  
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการใช้พนักงานขาย แต่อย่างไรก็ตามจากการที่บริการ
เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น วิธีการในการส่งเสริมการตลาดจึงมีบางส่วนที่ต่างจากการส่งเสริมการตลาด
โดยทั่วไป การใช้พนักงานขายเป็นเรื่องปกติมากในการส่งเสริมการตลาดของบริการ เนื่องจาก
พนักงานทุกคนที่ติดต่อลูกค้าจะเป็นจุดขายของบริการและองค์กร ดังนั้น ต้องมีการอบรมพนักงาน  
ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 7) ขั้นตอนของการให้บริการ (process) เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ขั้นตอนและระบบในการจัดส่งการให้บริการแก่ลูกค้า ถ้าองค์กรไม่ให้ความสนใจกับขั้นตอนของการให้บริการ
อย่างเพียงพอ จะท าให้คุณภาพการบริการตกต่ า และท าให้ลูกค้าไม่พอใจได้ สิ่งที่ส าคัญในองค์กร  
ที่ท าการผลิตสินค้า ก็คือ ผลส าเร็จที่ได้จากขั้นตอนการผลิตนั้น แต่ส าหรับองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการแล้ว 
ขั้นตอนของการให้บริการและผลส าเร็จที่ออกมาจะมีความส าคัญเท่า  ๆ กัน ดังนั้น นักการตลาด
จะต้องออกแบบขั้นตอนของการให้บริการ เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพในการให้บริการ รวมถึงงานวิจัย
ของพลอยพรรณ เชี่ยวชาญ (2559) ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 
ด้านการศึกษา ด้านการศาสนา และด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี และปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุ  และงานวิจัยของนิกร ผัสดี 
(2555) ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพด้านปัจจัยภายนอก ด้านบุคลากร
และด้านการบริหาร อยู่ในระดับพอสมควร และมีส่วนที่ เอ้ือต่อการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ได้แก ่ 
ด้านปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยในการบริการไม่มีส่วนเอ้ือต่อความส า เร็จ 
ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เงินทุนมีไม่เพียงพอ 
ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ขั้นสูง วัตถุดิบไม่เพียงพอ ขาดการพัฒนาความรู้ รูปแบบการจ าหน่ายและ
บรรจุภัณฑ์ ขาดตลาดรองรับสินค้า มาตรฐานการผลิตต่ า ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ ขาดบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ขาดการก าหนดทิศทางทางการส่งเสริมอาชีพ
อย่างเป็นระบบ ขาดความรู้ทางเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการทางตลาด 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

(1) ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง 

(2) ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย อันน าไปสู่การยื่นจดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
(1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรมีนโยบายเฉพาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

อาชีพของผู้สูงวัย เช่น นักพัฒนาชุมชนเพ่ือให้บุคลากรเหล่านี้ได้มีความรู้ ความเข้าใจและรับทราบ
บทบาทหน้าที่ของตนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
พึงพอใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป 
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(2) ผู้บริหารท้องถิ่น ควรก าหนดเป็นนโยบายหลักขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพ
อาชีพของผู้สูงวัยในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น 

(3) ควรรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาชีพผู้สูงวัย 
เช่น ด้านนโยบาย สถานที่ กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์การประสานงาน บุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของผู้สูงวัยในท้องถิ่น 

(4) ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนให้ผู้สูงวัยรับทราบ รวมทั้ง
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน พัฒนาชุมชน สาธารณสุข 
เพ่ือขอข้อมูลผู้สูงอายุมาตั้งงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพอาชีพผู้สูงอายุให้ทั่วถึง  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรจะศึกษาผู้สูงวัยทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และรับทราบปัญหา

ความต้องการของผู้สูงอายุเพ่ือหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายการยกระดับพัฒนา
คุณภาพอาชีพของผู้สูงวัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2.2 ควรศึกษาการจัดตั้ งกลุ่มอาชีพผู้สู งวัยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถสนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้สูงวัย 

2.3 ควรแยกศึกษารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุม  
ในทุกมิติ โดยอาจน าเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ระดับลึกรายบุคคล การสนทนากลุ่ม
แบบเจาะจง รวมถึงการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม “ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสูก่ารพัฒนาอาชีพ 

และผลติภัณฑ์ของผูสู้งวัย” 
ภายใต้โครงการ “การส่งเสรมิอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลติภัณฑ ์

แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล” 
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แบบสอบถาม 
“ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย” 

 
แบบสอบถาม “ทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย”  

เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัย ภายใต้ โครงการวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพของผู้สู งวัย 
เพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนั้น หากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่มย่อยในครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  
จะช่วยให้งานวิจัยดังกล่าว ด าเนินได้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้ไว้
เป็นความลับและจะน าไปใช้เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  

 

ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

ผู้ให้ข้อมูล : …………….............................................................................................................................  
เบอรโ์ทรศัพท ์: .............................................................................................. ........................................ 
ชุมชน : ..................................................................................................................................................  
 

1. เพศ    1) ชาย    2) หญิง 
 

2. ระดับการศึกษา  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี 
    3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 

3. อาชีพ   1) เกษียณ    2) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 
    3) พนักงานบริษัทเอกชน  4) ธุรกิจส่วนตัว/ประกอบอาชีพอิสระ/ค้าขาย 
    5) เกษตรกร    6) อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………….…… 
 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1) ต่ ากว่า 5,000 บาท  2) 5,001 - 10,000 บาท 
 3) 10,001 - 15,000 บาท  4) 15,001 - 20,000 บาท 
 5) 20,001 - 25,000 บาท  6) 25,001 - 30,000 บาท 
 7) ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 
 

6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่  1) ต่ ากว่า 10 ปี   2) 11 – 20 ปี 
 3) ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 
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7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  1) ต่ ากว่า 1 คน  2) 2 – 5 คน 
 3) 6 – 9 คน   4) ตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางเศรษฐกิจของชุมชนสู่การพัฒนา

อาชีพและผลิตภัณฑ์ของผู้สูงวัย 
 

ประเด็น รายละเอียด/ประเด็นจากการสนทนา 
1. ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเป็นอย่างไร  

 
 
 
 

2. ความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กรภายใน
ชุมชนเป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 

3. ทุนทางวัฒนธรรม เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร 

(ภู มิ ปัญ ญ าดั งเดิมและภู มิปัญ ญ า
สมัยใหม่) 

 
 
 
 
 

4. โบราณสถาน วัตถุโบราณ และสถานที่
ทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของชุมชน 

 
 
 
 
 

5. ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 

6. แหล่งท่องเที่ยว / สถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างไร 

 

 
 
 
 



129 

ประเด็น รายละเอียด/ประเด็นจากการสนทนา 
7. ลักษณะทางเศรษฐกิจ / ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 

- การประกอบอาชีพปัจจุบัน 
- ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 

 
 
 
 
 
 

8. ความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงวัย / 
อาชีพที่ต้องการสานต่อ 

 
 
 
 
 
 
 

9 . หลั กสู ตร/อาชีพที่ ต้ อ งการศึ กษ า
เ พ่ิ ม เติ ม  (ด้ ว ย ก า ร จั ด อ บ รม /ก า ร
แลกเปลี่ยนความรู้) 

 
 
 
 
 
 
 

10 . ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ต้ อ งการพัฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ 

ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย” 

ภายใต้โครงการ “การส่งเสรมิอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลติภัณฑ ์
แบรนด์ผู้สูงวัยสู่ตลาดสากล” 
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แบบสัมภาษณ์ 
“การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย” 

 
แบบสัมภาษณ์ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย” เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัย  

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้สูงวัย 
สู่ตลาดสากล” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น หากข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนา 
กลุ่มย่อยในครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์จะช่วยให้งานวิจัยดังกล่าว ด าเนินได้ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง ได้กรุณา 
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว โดยผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้ไว้เป็นความลับและจะน าไปใช้  
เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ผู้ให้ข้อมูล : …………….............................................................................................................................  
เบอรโ์ทรศัพท ์: ..................................................................................................... ................................. 
ชุมชน : ..................................................................................................................................................  
ชื่อผลิตภัณฑ์ / สินค้า : ..........................................................................................................................  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / สินค้า 
 

ประเด็น รายละเอียด/ประเด็นจากการสนทนา 
1. ประวัติผลิตภัณฑ์  

 
 
 
 
 

2. ส่วนประกอบที่ส าคัญ (เป็นร้อยละของ
น้ าหนักโดยประมาณ เรียงจากมากไป
น้อย) 
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ประเด็น รายละเอียด/ประเด็นจากการสนทนา 
3. น้ าหนักสุทธิ (เป็นกรัม หรือกิโลกรัม) / 
ปริมาตรสุทธิ (เป็นมิลลิลิตร หรือลิตร) 

 
 
 
 
 

4. ข้อแนะน าในการใช้ / การบริโภค  
 
 
 
 

5. ข้อแนะน าในการเก็บรักษา / การดูแล
รักษา 

 
 
 
 
 

6. ชื่อผู้ท า สถานที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ  
 
 
 
 

7. จ านวนที่ บ รรจุ  กรณี ที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์
ม ากกว่ า  1  ชิ้ น  ในบ รรจุ ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ  
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

8. เลขสารบบอาหาร อย. (ถ้ามี)  
 
 
 
 

9. เครื่องหมายต่างๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)  
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ตอนที่ 3 รูปแบบการออกแบบฉลาก / บรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่จ าหน่ายอยู่ 
 
 
 
 
 


