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 The phenomenon of entrepreneurial orientation, self- efficacy and 
organizational innovation has central importance in business performance, growth and 
organizational success in highly competitive business environment. The current 
research effort intended to determine the entrepreneurial intention, influenced by 
entrepreneurial orientation, entrepreneurial self-efficacy with mediating role of 
organizational innovation. The results of the study reported that entrepreneurial 
orientation significantly influence the organizational innovation, the entrepreneurial 
self-efficacy significantly influence the organizational innovation, however the 
insignificant relationship was reported between entrepreneurial orientation and 
entrepreneurial intention, and insignificant between entrepreneurial self-efficacy and 
entrepreneurial intention, interestingly and as argued by the study the organizational 
innovation fully mediated the relationship between entrepreneurial orientation, 
entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention. The future studies can be 
conducted to assess the other entrepreneurial perspective such as entrepreneurial 
passion in diverse business environment. 

Keywords:  organizational self-efficacy, entrepreneurial innovation, entrepreneurial 
orientation, entrepreneurial intention, Samut Songkhram Thailand. 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ธุรกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถือเป็นการ
ผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโตส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในปี 2563 
จากข้อมูลสถิติวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนมีจำนวน 132,543 กิจการทั่วประเทศ โดย
วิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นมากกว่า 50 เท่าของปี 2558 ที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเพียง 
2,465 กิจการ (ข้อมูลจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 พ.ย.2563) 
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา 
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2580) สาระสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิดการ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัต
ลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามา  ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ และแนวคิดการ “สร้าง
คุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่  โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยังกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการ
แข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) รวมทั้ง
โครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 ล้านบาท โครงการพักชำระหนี้ 
เป็นต้น ยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยการพัฒนาผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้าไปตอบโจทย์
และสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐมีส่วน
เข้าไปสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและสามารถยกระดับเข้าสู่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้ง
ผลกระทบจากการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติอีกด้วย 

แนวคิดของการดำเนินวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายมิติ ดังแนวคิด
ของการสร้างฐานของวิสาหกิจชุมชนบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ John Elkingtonที่อธิบายถึง
การสร้างลักษณะ “Triple Bottom Line” (John Elkington, 1997) ที่จะกระทบให้เกิดผลดีโดยมิติ
การดำเนินวิสาหกิจมี 3 มิติ คือ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมิติทาง
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สังคม ประกอบไปด้วย 1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนวัฒนธรรม 3) ผู้นำและผู้ตาม 4) ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง และ 5) เครือข่ายเรียนรู้ที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การสร้างจิตวิญญาณแห่งความคิด ประเพณี
วัฒนธรรมสิ่งดีงามที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุมาเป็นยกระดับนำแนวคิดดังกล่าวมาสร้างด้วยกลุ่มหัว
ก้าวหน้าหรือผู้นำทางความคิดของชุมชนให้เกิดการตระหนักถึงรากฐานของตนเองให้มีการอนุรักษ์
และหวงแหนความเป็นรากฐานของตน จากภายใต้โครงสร้างของความสัมพันธ์ของสังคมที่มีความ
ซับซ้อนในเชิงโครงสร้างการเคารพอาวุโส การสืบทอดความคิดต่างๆ มาเป็นการรวมกลุ่มกันในการ
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืนๆ ให้กลายเป็นเครือข่าย
ชุมชนหรือเครือข่ายท้องถิ่น โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรม ด้วยการนำภูมิ
ปัญญา ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่มีการตกผลึกจากรุ่นสู่รุ่นมา
เป็นแนวคิด ผลิตสินค้าและบริการใช้เชิงสินค้าสร้างสรรค์(Creative) ในแต่ละท้องถิ่นชุมชนเพ่ือสร้าง
เป็นอัตลักษณ ์วัฒนธรรมชุมชนในบริบทนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างฐานรากเศรษฐกิจ
แห่งทุนวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาเป็นลำดับขั้น ก่อตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนภายใต้บริบท 
สภาพแวดล้อมในแต่ละแห่งของภูมิปัญญาสร้างมาเป็นการรวมกลุ่มอันเหนียวแน่นทางความรู้การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การตลาด การ
จัดการและประสิทธิภาพต่างๆ (พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน, 2546)  

จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” การตั้งถิ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำดินแดน
แห่งนี้ สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กลองจากจังหวัดอุทัยธานี อพยพมาตั้งบ้านเรือนในถิ่นนี้ 
ชาวแม่กลองเดิมในจังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่น้ำเคยอยู่ริมแม่น้ำกำแพงเพชรมาก่อน เมื่อแม่น้ำนั้น
ตื้นเขิน การทำมาหากินของราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทำเลที่อยู่ใหม่ เรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้น
ใหม่ว่า “บ้านแม่กลอง” จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 2561 – 2565 พบว่า ประเด็น
ปัญหาเชิงพ้ืนที่ด้านผลผลิตมีความต้องการพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริหารให้สอดคล้องกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนวิสาหกิจชุมชนทั้งประเภท
ผลิตและบริการจำนวน 296 กิจการ โดยอันดับแรกเป็นกลุ่มประเภทแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารมี
จำนวน 89 กิจการ รองลงมา คือ กลุ่มผลิตสินค้าอ่ืนๆ จำนวน 48 กิจการ และกลุ่มผลิตพืช จำนวน 
37 กิจการ (ข้อมูลจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 พ.ย.2563) 
สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตสินค้าและการบริการอีกหลายชนิดที่
ประกอบกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายแบบธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมของสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตของ
ชุมชน ลักษณะเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านความรู้และเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และการ
บริการ โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์
ปัจจัยการผลิตการบริการ และเงินทุน เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (วันชัย คนงาม และคณะ, 2550) ไม่
ว่าจะเป็นงาน Coconut Festival ที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวซึ่ง เป็นสินค้าทาง
การเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ทำให้เกิดการพบปะของเหล่าผู้ผลิตและผู้บริโภค (อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม, 2563) และจังหวัดยังมีการกำหนดโครงการต่างๆที่ส่งเสริมผลิต แปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตรเชิงรุกและเตรียมความพร้อมสู่ SMEs (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) ดังนั้น
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ด้วยบริบทของจังหวัดที่มีทรัพยากรโดดเด่นในการผลิตสินค้าชุมชนและจังหวัดสมุทรสงครามเล็งเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง พ้ืนที่นี้จึงเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ 

หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดผู้นำที่เข้มแข็ง ความรู้ความสามารถ การตัดสินใจ อีกท้ังขาด
เครื่องมือการบริหารจัดการภายในและการควบคุมสมาชิก (Natthawoot Kaewsombat, 2011) ยัง
สอดคล้องกับ Thanyamai Chiarakul (2014) ที่พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังขาดทักษะที่
จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ทักษะด้านการเงินและบัญชี ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะด้าน
ภาษา รวมทั้งขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังมีความต้องการที่พัฒนาตนเอง 
โดยต้องการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารตลาดอยู่ ในระดับปานกลางถึงมาก (Chayanit 
Boonma, 2008) ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ (2560) พบว่า ความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาคนให้มี ความรู้ มีการพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภค 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้โดดเด่น พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี  ซึ่งปัญหา
ด้านผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่กล่าวมานั้นล้วนสร้างผลกระทบไปสู่การดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ ขาดการแสวงหาตลาด ระบบการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน นำไปสู่สินค้า
ที่ไม่ได้มาตรฐานและอำนาจในการต่อรองเรื่องราคา จึงนับว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน นอกจากนั้นการศึกษา เรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนของ นภิาพรรณ เจนสันติ
กุล (2562) ยังพบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวิสาหกิจชุมชนควรมีการจัดระบบ ข้อมูล
ที่เข้าใจง่ายและสื่อสารให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติได้  ส่วนแนวทางการพัฒนาการ
ตลาดนั้นควรมีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเพ่ือขยายฐานตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
อีกทั้งควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ
เป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ควรมีการ
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องการยืดอายุสินค้าให้เก็บได้นานขึ้น ป้องกันการชํารุด
เสียหาย สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเสมือนการรับประกัน
คุณภาพสินค้า รวมถึงสร้างความม่ันใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้า และควรสื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้า
ให้เห็นถึงบริบทท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
โดยมุ่งเป้าในการพัฒนาตามศักยภาพและการดำเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เน้นการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป้าหมายในปี 2564 คือ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้และมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้า (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2560)  

จากข้อมูลและสถานการณ์ดังกล่าวที่มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาชุดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย โดยมีมุ่งเน้น
การวิจัยพัฒนาด้านผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านทุนมนุษย์ และด้านโอกาสในการส่งออกสินค้า เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
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Methods Research) อีกทั้งการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) และการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของบุคคลเชิงพ้ืนที่และผลผลิตจากชุดโครงการนี้ คือ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลผลิต
ของโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการเป็นชุดความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์
การตลาดและประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านทักษะทุนมนุษย์ และองค์ความรู้ด้านการส่งออกระหว่าง
ประเทศ โดยรูปแบบออนไลน์เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการเข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย 
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถทันต่อสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงและนำองค์ความรู้ที่ได้แก้ไขสถานการณ์และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ธุรกิจได้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลลัพธ์ของโครงการวิจัยชุดย่อยท้ัง 4 โครงการ 
 3. เพ่ือพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ (Sample)  ที่ใช้ในการวิจัย ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
1.3  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สมุทรสงคราม ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มลูกค้า 
1.4 กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยทำการศึกษาทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพโดยขอบเขตของการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์โครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ
นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชม ทั้ง 4 ด้าน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ไดสู้่การจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ  

3. ขอบเขตด้านสถานที่ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัด
สมุทรสงคราม 

4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาตั้งแต่ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 – 
เดือนกันยายน 2565 รวม 11 เดือน  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ได้ข้อมูลสภาพปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. ได้องค์ความรู้จากผลลัพธ์ของโครงการวิจัยชุดย่อยท้ัง 4 โครงการ 
 3. ได้โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 



 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน

วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการศึกษาวิจัยที่มีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการ
ศาสตร์ในหลายสาขา เข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้กำหนดแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
สร้างคุณค่า ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับชุมชน 
ภายใต้กรอบเน้นของการศึกษาวิจัย ที่มุ่งศึกษาการจัดการความรู้ทุนทางสังคมกระบวนการ 

สร้างคุณค่าชุมชนวิถีสู่การพัฒนาบนความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกรณีศึกษา คือ ตำบลผาปัง อำเภอ 
แม่พริก จังหวัดลำปางนั้น นำมาสู่การทำความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
เป็นสำคัญ ด้วย “ชุมชน” ถือเป็นบริบทความเข้าใจเริ่มแรกและเป็นบริบทความเข้าใจทั้งหมดของการ
นำไปสู่การทำความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่สืบเนื่องกับการศึกษาวิจัย รวมถึงประเด็น 
การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยในลำดับต่อไป 

ในการทำความเข้าใจเพ่ือการศึกษาชุมชน โดยพิจารณาจากนิยามความหมายคำว่า 
“ชุมชน” (Community) ในนิยามองค์รวม หมายถึง การรวมกลุ่มของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพ้ืนที่หนึ่ง
ซึ่งมีท้ัง รูปแบบของการจำกัดอาณาบริเวณขอบเขตท่ีชัดเจนและไม่ชัดเจน โดยลักษณ์ที่ไม่ชัดเจน อาทิ 
กลุ่มคนที่มีการรวมตัวหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงเครือข่าย ญาติ วัฒนธรรมการดำเนินของวิถีชีวิตและ 
ความจำเป็นต้องการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2555, หน้า 32) ที่ให้นิยามว่า ชุมชนไม่
มี ความจำเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ความเป็นชุมชนสามารถเกิดขึ้นได้
หากคนในชุมชนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในเชิงความคิด เป้าหมาย สิทธิ และการมีปฏิสัมพันธ์ในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นเดียวกับ กาญจนา แก้วเทพ (2562, หน้า 14) ที่ได้ให้ความหมาย
ของชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน มีฐานะหรืออาชีพ 
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของการใช้ชีวิตรวมกันมีความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความรูสึกว่าเป็นชุมชนเดียวกัน มีการดำรงรักษาคุณค่า และมรดก
ทางวัฒนธรรมและศาสนารวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน 

โดยหากพิจารณาจากนิยามข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่าการให้นิยามความหมายคำว่าชุมชน
โดยภาพรวม ซึ่งถือเป็นการให้นิยามโดยพิจารณาจากบริบทแวดล้อมพ้ืนฐานของพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม คำว่าชุมชนยังมีความหมายในอีกหลากหลายมุมมองซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบ 
ลักษณะการใช้งาน รวมถึงหลักพ้ืนฐานของศาสตร์วิชาที่แตกต่าง อาทิ 
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ชุมชนในมิติความหมายของนักพัฒนา ประกอบด้วยการให้นิยามใน 3 มิติสำคัญ คือ (1) มิติ
ทางภูมิศาสตร์ (Geography) ซึ่งอธิบายชุมชนในด้านกายภาพ ประกอบด้วยพื้นที่หรือบริเวณ ที่คนอยู่
รวมกันในขอบเขตที่ชัดเจน บ้างเรียกชุมชนในมิตินี้เป็นชุมชนหมู่บ้านหรือชุมชนท้องถิ่น โดยหมาย
รวมถึงหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในพ้ืนที่หรือเขตเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน และมีการแบ่งตาม
การบริหารการปกครอง (Administration Unit) (2) มิติทางสังคมศาสตร์ (Sociology) ซึ่งอธิบาย
ชุมชนในด้านความสัมพันธ์ของคนที่มีร่วมกันในทุก ๆ ด้าน ไม่เพียงแต่เฉพาะการเมืองการปกครอง
หรือกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น ซึ่งในบางกรณีอาจเป็นในรูปแบบลักษณะของชุมชนเฉพาะ กลุ่มคน 
หรือชุมชนเฉพาะพ้ืนที่และชุมชนนักปฏิบัติสำหรับสมาชิกของกลุ่มนั้นโดยเฉพาะ และ (3) มิติทาง
จิตวิทยา (Psychology) ซึ่งอธิบายชุมชนในด้านของความรู้สึกที่มีต่อกันและกันโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
มิติด้านสังคมศาสตร์ในเชิงความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน 

เมื่อพิจารณาจากนิยามความหมายของชุมชนในมิติต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น “ชุมชน” จึงถือ
เป็นระบบย่อยทางสังคมวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) หรือวัฒนธรรมรองในสังคมอีก
หนึ่งบริบท ซึ่งมีลักษณะของวัฒนธรรมย่อยตามท้องถิ่น (Regional-sub-culture) ที่มีวิถีชีวิตในการ
ปฏิบัติตามคุณลักษณะของวัฒนธรรม ประเพณี คติ แนวทาง และความเชื่อที่แตกต่างกันเป็น
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการศึกษาถึงลักษณะองค์ประกอบชุมชนที่สอดคล้องในฐานะที่
เป็นระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่อยู่ในชุมชนและความสัมพันธ์กับชุมชน และพิจารณาถึงระบบ
ความสัมพันธ์ของชุมชนประกอบด้วยความสัมพันธ์ย่อย เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ 
มิตรสหาย ระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น (อนุสรณ์ อุณ
โณ, 2560, หน้า 27 - 28) เพ่ือนำมาสู่การสร้างความเข้าใจต่อองค์ความรู้ที่เป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนอย่างเป็นระบบได้ต่อไป 

โดยในการศึกษาชุมชนในมุมมองทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจำเป็นต้องทำความเข้าใจ 
ต่อการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านแนวคิดในทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมและทฤษฎีชุมชนต่าง ๆ ดังเช่นที่   
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2553) ได้เสนอว่า ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมจะให้กรอบความคิดที่ช่วยใน
การอธิบายความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสมาชิกในชุมชนด้วยข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ชุมชนจริงหรือการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) ใน 
ขณะเดียวกันแนวคิดในทฤษฎีชุมชนต่าง ๆ ยังช่วยในการอธิบายพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน 
เหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยให้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน 
อนาคต และการวิเคราะห์ชุมชนในบริบทการศึกษาพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาชุมชน อาท ิ

1) ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม โดยอานันท์ กาญจนพันธ์ (2559) ได้วิเคราะห์และรวบรวม
การนำเสนอมุมมองของแนวคิดนี้จากการศึกษาและนำเสนอของนักคิดต่าง ๆ โดยวิวาทะที่ปรากฏใน 
2 แง่มุม คือ ทฤษฎีโครงสร้างสังคมในแง่มุมของเนื้อหาสถาบัน องค์กรทางสังคม สถานภาพและ
บทบาทของผู้คน อันเป็นมุมมองในลักษณะโครงสร้างและหน้าที่เป็นสำคัญ สำหรับในอีกแง่มุมหนึ่ง 
คือ ทฤษฎีโครงสร้างสังคมในแง่มุมของการให้ความสนใจในรูปแบบของความคิดที่อยู่เบื้องหลัง
พฤติกรรมทางสังคม อันเป็นมุมมองในลักษณะแนวความคิดที่มีการแยกแยะและสามารถบ่งชี้ให้เห็น
ถึงพลังทาง สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการแยกแยะดังกล่าว 
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2) ทฤษฎีความชัดแย้ง โดยอัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง (2557) ได้อธิบายถึงทฤษฎีความขัดแย้ง 
อันมีที่มาพ้ืนฐานจาก Karl Marx นักคิดทฤษฎีที่มีบทบาทสำคัญต่อทฤษฎีความขัดแย้ง โดยมองว่า 
นอกจากด้านเศรษฐกิจ ตามที่ Karl Marx ได้ให้ความสำคัญและมองว่าเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การจัด
ระเบียบทางสังคม โครงสร้าง ชนชั้น และเป็นพลังที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติหรือความขัดแย้งในสังคม นั้น 
ยังได้มองถึงภาพของสังคมในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นว่า โอกาสความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ใน
สังคมสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกบริบทที่ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้อง กับ
ผลประโยชน์และมีลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้
ตามมา 

3) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างกันของสิ่งต่าง ๆ โดยการแสดงออกหรือการโต้ตอบ ซึ่งมีการตีความและให้ความหมายของ 
การกระทำนั้น ๆ ผ่านสัญลักษณ์ ทั้งนี้ในการแสดงสัญลักษณ์ รวมถึงการตีความและให้ความหมายที่
แท้จริงของการกระทำต่าง ๆ นั้น บุคคลจำต้องมีความเข้าใจในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ รวมถึง 
สามารถที่จะประเมินเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้น ๆ ได้ จึงจะสามารถกระทำตอบโต้ในทาง 
สัญลักษณ์ได ้

ดังนั้น ในท้ายที่สุดการเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนใดก็ตาม การได้เห็นมุมมองวิธีคิด หรือ
วัฒนธรรมที่หลากหลายในวิถีของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ถึง
แก่นแท้และวัตถุประสงค์ในความแตกต่างของแต่ละชุมชน ดังเช่นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีความ
ต้องการศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนบ้านผาปัง โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญ และกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงหรือการสร้างวิธีการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนจากทุนดังกล่าว 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

แนวคิดทุนทางสังคมวัฒนธรรม เป็นแนวคิดที่มีความหมายและองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกัน 
อย่างมีมิติสัมพันธ์ โดยแนวคิดนี้คาดว่ามีจุดที่มาเริ่มต้นจากแนวคิดทุนทางสังคมเป็นที่ตั้งดังเช่น ไมตรี 
อินเตรียะ (2560) ที่ได้นำเสนอบทความเรื่องทุนทางสังคม (Social Capital) โดยกล่าวว่า ความหมาย
ของทุนทางสังคมนั้นมีหลายมิติ ทั้งที่เป็นเรื่องของระบบคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ความไว้วางใจกัน 
ความสำนึกร่วมของความเป็นชุมชนเดียวกัน การมีจารีตและค่านิยมต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน โดย
ทุนทางสังคมนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นคุณค่าที่สังคมไทยมีอยู่เดิมและเป็นคุณค่าท่ีเป็นของ ตนเอง
มาแต่บรรพกาล 

1. นิยามความคิดทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
สำหรับแนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) Prachatip Kata (2004) ได้สรุปไว้ว่า 

แนวคิดดังกล่าว มีพัฒนาการทางแนวคิดมาจากความหมายของ “ทุน” (Capital) ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหรือทรัพยากรทางการผลิตอันประกอบด้วยที่ดิน (land) แรงงาน (labor) ทุน 
(capital) และผู้ประกอบการ (entrepreneur) ซึ่งภายหลัง แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม (Social 
capital) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ รวมทั้งนักสังคมศาสตร์ในมิติของ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการให้นิยามทุนในมิติที่กว้างออกไปมากกว่าทุนทางกายภาพ ได้แก่ ทุนทาง 
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เศรษฐกิจ (Economic Capital) ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
ทุนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Capital) ทุนทางการเมือง (Political Capital) และทุนทาง
สังคม (Social Capital) อาทิ การศึกษาวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องศึกษาและ 
วิเคราะห์ถึงประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม (Collective action) รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ การ
สร้างเครือข่ายโครงสร้างทางสังคม (Network analysis) ด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้าน
ประชาสังคม (Public society) และศาสตร์แขนงย่อยอ่ืน ๆ (Coleman, 1990) 

จากการศึกษาและทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหมายของทุนทางสังคมที่ผ่าน
มาจะพบว่า มีนักวิซาการตะวันตกและนักทฤษฎีหลายท่าน ซึ่งได้ให้นิยามเกี่ยวกับแนวคิดทุนทาง
สังคมไว้ในแง่ที่สอดคล้อง คือ ในแง่ของโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือกำหนดควบคุม การ
ใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ อาทิ  

Baker (1990) ให้ความหมายว่า ทุนทางสังคม เป็นทรัพยากรที่เกิดจากโครงสร้างสังคม ที่มี
รูปแบบเฉพาะ และมีการนำมาใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ ให้แก่สมาชิกของสังคม โดยมีการ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 

Box man (1991) อธิบายว่า ทุนทางสังคมกำหนดจากจำนวนของเข้าประชาชนที่คาดหวัง
ว่าจะ จัดหาการสนับสนุนและทรัพยากรซึ่งคนเหล่านั้นมีและพร้อมที่จะนำออกมาใช้ 

Bourdieu and Wacquant (1992) ให้ความหมายว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากร 
ทั้งหมด ทั้งที่เป็นของจริงและเสมือนจริง ซึ่งเกิดกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากการรวมตัวกัน 
เป็นเจ้าของเครือข่ายที่ถาวรซึ่งอาจมีความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างสมาชิกของสังคมอยู่ด้วยไม่มากก็
น้อย 

จากนิยามความหมายและที่มาของแนวคิดทุนทางสังคมในข้างต้น ประเทศไทยได้มีการนำ
ทุนทางสังคมดังกล่าวมาใช้บนฐานความคิดที่แตกต่าง โดยมีพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงไปจากนิยาม 
ทุนทางสังคมเดิมตามแบบนักคิดและนักทฤษฎีหลักทางตะวันตก คือ มีการรวมเอาแนวคิดอ่ืน ๆ เช่น 
ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ และทุนภูมิปัญญามาเป็นองค์ประกอบทางสังคม และสามารถพัฒนาทุน
ทางสังคมเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ พร้อมทั้งมีฐานะเป็นแนวคิดเชิงบูรณาการภายใต้การผสาน
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับสังคมวิทยาเพ่ือมาโต้ตอบต่อการดำเนินนโยบายการพัฒนากระแสหลักที่
มุ่งเน้นในเรื่องความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป (สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร, 2559) หรือ    
ณัฐสุพงศ์ สุขโสต (2558) กล่าวว่า แนวความคิดและองค์ประกอบของทุนทางสังคม ตลอดจนกำหนด
กรอบตัวชี้วัดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่ของทุนทางสังคมของไทย โดยกำหนดว่า “ทุนทางสังคม” 
เกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำ บนฐานของความสัมพันธ์ที่มีการสะสมในลักษณะเครือข่าย เครือ
ญาติ และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ก่อให้เกิดเป็นพลังทางภูมิปัญญาแก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้บนฐานศักยภาพ หรือทุนทางสังคมที่มี รวมทั้งสามารถใช้เป็นฐานในการนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาในมิติต่าง ๆ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี (2558) ได้กล่าวโดยระบุว่า ทุน
ทางสังคมนับเป็นต้นทุนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการบริหารประเทศของไทย ซึ่งประเทศ
ไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด เพ่ือจะสามารถนำทุนทางสังคมมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสูงสุด สอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทย โดยเลือกทำความเข้าใจอย่าง
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ลึกซ้ึงเกี่ยวกับทุนทางสังคม แต่ละประเภทและนำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนา
ในเรื่องนั้น ๆ 

สำหรับประเทศไทยเองได้มีการศึกษาวิจัยถึงกรณีศึกษาซึ่งเป็นชุมชนท้องถิน่ที่ได้นำทุนทาง
สังคมไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนาและแก้ปญัหา โดยเฉพาะประเด็นการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันจัดสรร
ทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และส่งผลให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในหลายชุมชน อาทิ 

ดารณี พลอยจั่น (2559) ได้นำเสนอบทความวิจัย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ทุนทางวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งที่สามารถเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้โดยทุน
ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งที่เด่นชัดและเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 
การแต่งกาย ภาษา และประเพณีวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง 

อุทิศ ทาหอม และคณะ (2558) ได้นำเสนอบทความวิจัย เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
บ้านตามา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการนำเสนอในประเด็นการนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประสบ 
ผลสำเร็จของชุมชนบ้านตามา โดยพบว่าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ของชุมชน เป็นทรัพยากรที่สะสมอยู่
ในระบบ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วัตถุสิ่งของรวมไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านตา
มาที่ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยกันสืบทอด และนำความรู้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้ถึงการ
นำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ การปลูกป่า การบวชป่า การเลี้ยงศาลปูตา การทำความสะอาดแหล่งน้ำ
สาธารณะ รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ได้แก่ แผนการจัดการน้ำ แผนการสร้าง
จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

2. มิติทางแนวคิดของทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากฐานแนวคิดทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้สามารถแตกกระจายความเป็นทุนได้ 

ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเชิงโครงสร้างค่านิยม และความเชื่อภายใต้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนที่
กำหนดยืดโยงไว้ ซึ่งจากนิยามและความเป็นมา แนวคิดทุนทางสังคมจึงนับเป็นการผนวกแนวคิด ร่วม
ไว้ในมิติตา่ง ๆ โดยถวิลวดี บุรีกุล (2558) ได้นำเสนอไว้ 5 มิติสำคัญ ดังนี้ 

1) มิติที่เป็นทุนของชุมชนหรือทุนสาธารณะ ซึ่งถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
สามารถนำไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนได้  โดยองค์ประกอบที่ สำคัญ  ได้ แก่  ทุ นทาง 
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นทุนที่มีอยู่ในชุมชน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นสิ่งที่เชื่อมให้คน 
ในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม/เครือข่าย เพ่ือร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 

2) มิติที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล กลุ่ม องค์กรในสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ที่ยืดโยง หรือระบบคุณค่าในสังคม เช่น ระเบียบ 
จารีตประเพณี วิธีปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน โดยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ซึ่งหมายถึง บุคคล
ที่มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และนำมาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน สังคม บนพ้ืนฐาน 
ของความรัก ความเอ้ืออาทร มีน้ำใจ มีจิตอาสา มีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือมนุษย์ มีจิตสาธารณะ มี
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คุณธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ โดยสามารถใช้ศักยภาพและคุณสมบัติทั้งหลายที่มีทำประโยชน์
ต่อชุมชน 

3) มิติที่เป็นพลังชุมชนหรือสังคม ซึ่งถูกมองว่า นำมาซึ่งพลังในการแก้ไขปัญหาของ 
สังคม สร้างประโยชน์ และความสงบสุขในสังคมได้ เช่น การนำวัฒนธรรมของความไว้วางใจและ
ความร่วมมือกันมาเป็นกลไกสำคัญที่ถูกนำมาใช้เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม โดยภายใต้มิติ 
ดังกล่าว มีทุนทางสังคมที่ซ่อนอยู่ 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) ทุนทางจิตวิญญาณ หรือระบบคุณค่าสำนึก
ท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิด (2) ทุนทางภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถ
นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นมรดกตกทอดที่มากับการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และกับชุมชนอ่ืนข้างเคียง (3) ทุนทรัพยากร
มนุษย์ หรือทรัพยากรบุคคล อันเป็นทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ความรักเพ่ือความรักศักดิ์ศรีของคนไทย 
ระบบอาวุโสและความเป็นผู้นำในสังคม (4) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และใช้ในการสร้างฐานอาชีพ ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยู่รอดของชุมชน (5) กองทุน
สาธารณะของชุมชน อันเป็นการจัดการทุนที่เป็นทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นทั้งปัจจัยการผลิตและปัจจัย
การดำรงชีวิต 

4) มิติที่เป็นวิธีคิดและระบบความรู้ โดยในประเด็นนี้อานันท์ กาญจนพันธ์ (2559, หน้า
14) มองว่า ทุนทางสังคมเป็นวิธีคิดและระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน เช่น การ
จัดการทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย
วิธีคิดเชิงซ้อนและเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความรู้ ภูมิปัญญา อีกทั้งต้องอาศัยกฎเกณฑ์มากำกับการใช้
ความรู้นั้น ซึ่งอาจเป็นในรูปของจารีต กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พร้อมกันนั้นต้องมีองค์กรที่
เข้ามาทำหน้าที่จัดการเรื่องนั้น ๆ โดยหมายรวมถึงองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ทุนภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการ
นำไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณี วัฒนธรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาคภูมิใจในความ
เป็นตัวตนของตนเองที่สืบทอด สั่งสมต่อกันมาเป็นสายใยของความผูกพันที่ทำให้คนในชุมชนอยู่
ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี เอ้ืออาทร แบ่งปัน และอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

5) มิติที่เป็นระบบและกระบวนการทางสังคม โดยมิตินี้มองทุนทางสังคมในลักษณะของ
ความเชื่อมโยงกันระหว่างวิธีคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติจนถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของระบบคิด
และอยู่ในรูปแบบของค่านิยม วัฒนธรรมของเข้าประชาชน ความไว้วางใจกัน ความสำนึกร่วมกันใน
ความเป็นเจ้าของ ความเคารพต่อกัน เป็นต้น อันส่งผลต่อระบบคิด รูปแบบ แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่แสดงออกถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การกระจายทรัพยากร และพลังใน
ชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับมิติทางแนวคิดของทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัว 
ร่วมคิด ร่วมทำ บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ในความไว้เนื้อเชื่อใจ ความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสังคมไทย ผ่านการโยงใยของระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบและบทบาทหลัก 4 ด้าน ที่ก่อ
เกิดการขับเคลื่อนเป็นทุนทางสังคม ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้โดยการสั่งสม 
ปรับเปลี่ยน ต่อยอด พัฒนาและสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันทุนทางสังคมสามารถลด
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น้อยลงหรือเสื่อมสลายไปได้หากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทำสลายลงไป ดังเช่น ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
(2555, หน้ า 18) ได้สรุปถึงความสัมพันธ์ของการขับเคลื่อนดังกล่าวไว้ว่า “ทุนทางสังคม 
เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของสังคมที่มีคุณค่า และเป็นพลังสำคัญให้แก่บุคคลฉันใด ทุนทางสังคมก็มี
คุณค่าและเป็นพลังสำคัญให้แก่ชุมชนและสังคมฉันนั้น” 

3. องค์ประกอบของกระบวนการทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากมิติทางแนวคิดของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมดังที่กล่าวถึงในข้างต้นนั้น สะท้อนให้

เห็นถึงองค์ประกอบของกระบวนการทุนทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วน
กระบวนการ และส่วนปัจจัยแวดล้อม (สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร, 2559, หน้า 41-43) โดยแต่ละส่วนมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) ส่วนกระบวนการ ประกอบด้วย 
1.1) ระบบคิด เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมสูง โดยระบบคิดดังกล่าวจะมีทั้งส่วนที่มีมา

แต่ดั้งเดิม (ทุนเดิม) อันได้แก่ ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ที่ปัจเจกชนหรือกลุ่มองค์กร สถาบัน หรือชุมชนได้สืบทอดมาจากบรรพชนในอดีต รวมถึง
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปัจจุบัน อันเป็นระบบคิดในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากฐานที่มาในระบบคิดดังกล่าว 

1.2) วิธีปฏิบัติ เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นระบบคิด ซึ่งหมายความว่า
เมื่อปัจเจกชน หรือกลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนที่มีระบบคิดเกี่ยวกับค่านิยมในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ระบบคิดดังกล่าวจะส่งผลในทางปฏิบัติให้สมาชิกมือการปฏิบัติต่อกันด้วย ความเอ้ืออาทร
และมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

1.3) ผลลัพธ์ เป็นส่วนที่เกิดจากผลของระบบคิดและวิธีปฏิบัติของสมาชิก โดยอาจ
อยู่ในรูปแบบของทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเป็นทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เป็นของชุมชนหรือสาธารณะที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ อาทิ 
ทุนทางการเงิน (ทุนในรูปของกองทุนชุมชน) ทุนมนุษย์ (แรงงานที่มีการลงแขกเอาแรงช่วยเหลือกัน) 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ที่เป็นป่าของชุมชน) ทุนภูมิปัญญา (ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

2) ส่วนปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการ ประกอบด้วยปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
เชิงรูปธรรม อาทิ เงินทุนจากภายนอก เครื่องมือที่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก บุคลากรหรือ
นักวิชาการจากภายนอก และเชิงนามธรรม อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และความช่วยเหลือ
ทางวิชาการจากภายนอก อันเป็นปัจจัยแวดล้อม ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากภายนอกที่ส่งผลต่อระบบ คิดและวิธี
ปฏิบัติภายในกลุ่ม องค์กรหรือสถาบัน และชุมชน 

จากทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถสรุปและนำไปสู่ 
กรอบคิดเกี่ยวกับกระบวนการทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน โดยสอดคล้องกับกรอบคิด 
เกีย่วกับกระบวนการทุนทางสังคม (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2551, หน้า 39 ) ได้ดังนี้ 
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ระบบคิด 
ส่วนที่เกิดขึ้นใหม่หรือทุนใหม่ที่พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล่าวคือ เป็นการพัฒนาและต่อยอดจาก 
ต้นทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู่ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และบริบท
ปัจจุบันอย่างเหมาะสม 

การจัดการองค์ความรู้ 
และนวัตกรรมการสร้างคน 

การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ (แปรรูป) 
และการอนุรักษ์ควบคู่ 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ดัชนีตัวชี้วัดทุนความสุข การ
กระจายรายได้ สู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิต) 

ระบบคิด 
ส่วนที่มีมาแต่เดิมหรือทุนเดิมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล่าวคือ เป็นต้นทุนหรือทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
ในชุมชน อาทิ ความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม 
ขนมธรรมเนียบประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินการเอ้ืออาทรต่อกันการต่าง
ตอบแทนความไว้วางใจระหว่างกัน ความ
สามัคคี เป็นต้น 

ทุนมนุษย์และฐานองค์ความรู ้

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ 

ทุนทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทุนทางสังคม 
ที่มา : วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2551) 
 
สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้มีความสนใจในการศึกษาเรื่องการพัฒนาทุน

แห่งความสุข การกระจายรายได้ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นจำเพาะใน
หลากหลายมิติ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในประเด็นตามวัตถุประสงค์เพ่ือหาองค์ประกอบของทุนแห่ง

เกิดพลังทางสังคม ใน
การขับเคลื่อนชุมชน
และการแก้ไขปัญหา 

วิธีปฏิบัติ 
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
- ทางานดว้ยความเสียสละ มุ่งช่วยเหลือผู้อื่น 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
- ทางานดว้ยความโปร่งใส 
- ทางานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 
- สมาชิกมีความไวว้างใจต่อกันในการทำงาน 
- ฯลฯ 

ปัจจัยแวดล้อม 
- ระบบเศรษฐกิจ 
- ระบบการเมือง 
- ระบบวัฒนธรรม 
- ระบบสิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์ 
- ลดต้นทุน 
- เพิ่มความสุขของชุมชน  
- การกระจายรายไดสู้่ชุมชน 
- เกิดการยกระดับคณุชีวิต 
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ความสุข การกระจายรายได้สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตนั้นเกิดจากด้านองค์ความรู้ชุมชน เพ่ือการ
รวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในแง่ของพ้ืนฐานความคิดและมุมมองของคนในชุมชน การ
รวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ภายในชุมชนที่เกิดขึ้น และหลอมรวมเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนวิธีการและหลักการทำงานร่วมกันของสมาชิกใน 
วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดพัทลุง ต่อไป 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน (เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพ่ิมของทุน
ทางสังคมวัฒนธรรม) นับเป็นแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงนัยยะและเชิงกระบวนการปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างแนวคิดการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดังที่ว่า “...เศรษฐกิจชุมชน 
เป็นภาพซ้อนอยู่ในเศรษฐกิจมหภาคของทุนสังคม เป็นภาพซ้อนที่อยู่ข้างล่างของความเจริญรุ่งเรือง
ของคนข้างบนเพียงหยิบมือเดียว และในเงื่อนไขที่เกิดภาวะวิกฤติหรือเศรษฐกิจตกต่ำ ระบบเศรษฐกิจ 
ชุมชนจึงได้แสดงศักยภาพในตัวออกมา ว่าเป็นทางออกของการจะอยู่รอดร่วมกัน เป็นพลังทาง
ศีลธรรม มนุษยธรรม ไม่ใช่ความมั่งคั่งของปัจเจกชน และกระจายความเจริญออกกว้างตามแนวนอน 
บ่งบอกนัยแห่งความมีอิสรเสรี การมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยกัน” โดย พิทยา ว่องกุล ซึ่งได้กล่าวไว้ใน 
หนังสือ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคมของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
(2554) ซึ่งเป็นคำกล่าวหนึ่งในการเกริ่นนำที่สามารถสะท้อนภาพและพลังของเศรษฐกิจชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน โดย ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ (2556) ได้กล่าวว่า แนวคิดนี้เกิดจากการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจของโลกตามแนวทางทุนนิยม ได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลเสียหลายประการแก่ 
ประเทศที่กำลังพัฒนา และในขณะเดียวกัน การศึกษาค้นคว้าเศรษฐกิจชุมชนในหลายประเทศทำให้ 
มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่า แม้สังคมเศรษฐกิจจะได้ผ่านพัฒนาการมาแล้วหลายขั้นตอน นับแต่ 
ชุมชนบุพกาลผ่านยุคเจ้าขุนมูลนาย ยุคการล่าอาณานิคม และการเติบโตของระบบทุนนิยม แต่ชุมชน 
หมู่บ้านก็ยังคงดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตน และยังมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งในประเทศ
ไทยได้มีความพยายามที่จะเสนอแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในช่วงหลังการ เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองปี พ.ศ. 2475 โดยนายปรีดี พนมยงค์ ได้พยายามเสนอแนวคิดให้แบ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศออกเป็นสองส่วน ซึ่งได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระบบสหกรณ์ไว้ในเอกสาร “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” หรือที่เรียกกันว่า “สมุดปกเหลือง” แต่แนวคิด
ดังกล่าวถูกมองจากฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นแนวคิดของระบบคอมมิวนิสต์ จึงถูกต่อต้านอย่างหนักและไม่มี
นำมาสู่การปฏิบัติแต่อย่างใด ในขณะที่ระบบทุนนิยมและระบบมาร์กซิสต์ เห็นว่าระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจที่รอวันตาย และมีความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจชุมชน ในท้ายที่สุดจะค่อย ๆ 
ถูกผนวกเข้าสู่ระบบทุนนิยม นั่นหมายความว่า ระบบเศรษฐกิจชุมชนจะสูญสลาย แรงงานครอบครัว
จะกลายเป็นเพียงแค่แรงงานรับจ้าง ทรัพยากรมนุษย์จะกลายมาเป็นแรงงานที่ถือเป็นเพียงปัจจัยการ
ผลิตชนิดหนึ่งของระบบทุนเท่านั้นกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 จึงได้มีการนำ
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง จากพระราชดำรัสของในหลวง ซึ่งพระราชทานเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2540 ประกอบกับปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้น
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การพัฒนา “คน” และรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อ “ชุมชนท้องถิ่น” ได้สร้างกระแสอย่าง
กว้างขวางให้สังคมเริ่มกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ชุมชนของชุมชนในชนบท 

ดังที่ วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร (2559) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนา
ประเทศไทยได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในชนบท หรือ “เศรษฐกิจของฐาน
ล่าง” ซึ่งเป็นเศรษฐกิจของประซากรส่วนใหญ่จึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความยั่งยืนของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม โดยภาครัฐมีหน้าที่ในการเร่งส่งเสริมพร้อมปรับกระบวน
ทัศน์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับพระราชดำรัสที่ว่า “มันต้องถอยหลังเข้าคลอง มันจะต้องอยู่
อย่างระมัดระวัง และต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนมากนักคือ ใช้เครื่องมือที่ไม่หรูหรา.
ต้องถอยหลัง เพ่ือจะก้าวหน้าต่อไป” โดยการพัฒนา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตามขั้นตอนของ
ทฤษฎีใหม่” ซึ่งโดยหลักแล้วเศรษฐกิจชุมชนที่พึงปรารถนา คือกิจกรรมเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมเป็นเจ้าของโดยการพัฒนาจากฐานของ “ศักยภาพของท้องถิ่น” หรือ “ทุนในชุมชน” ซึ่งร่วม
ถึงเงินทุน แรงงาน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ วัด ที่ดิน แหล่งน้ำ ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ฯลฯ และมีเป็นหมายสำคัญ คือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการเรียนรู้” ซึ่งจะ
ทำให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ ในขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างบูรณาการ บนฐานความคิด ดังนี้ 

1) เน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการ มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
เพ่ือให้การพัฒนาตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

2) สร้างภาคีและเครือข่ายความร่วมมือ ในลักษณะ “พหุภาคี” เพ่ือประสาน “พลัง
สร้างสรรค์” ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเข้าประชาชน โดยมีองค์กรชุมชนเป็นแกนกลาง ส่วนภาคี
อ่ืน ๆ ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้น อำนวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา 

3) เริ่มการพัฒนาจากชุมชนท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ และให้องค์กรชุมชนเป็นจักรกลสำคัญ
ในการดำเนินการพัฒนา เพ่ือให้เกิดพลังการพัฒนาจากความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้
การพัฒนามีความต่อเนื่อง 

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวบ้านและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณะสุข การผลิต 
การตลาด การระดมทุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น ฯลฯ 

5) ใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างการเรียนรู้และสร้างอาชีพที่หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้แก่ คนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ 

6) ยึดปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดำรัส “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
พอเพียง” ตามข้ันตอนของ “ทฤษฎีใหม่” 
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ทั้งนี้ แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในสังคมไทย มีอยู่หลายแนวทาง แต่มีเป้าหมายในการนำ 
ชุมชนไปสู่การพ่ึงตนเอง ทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน และอ่ืน ๆ โดย
เศรษฐกิจ ชุมชน แนวคิดท่ีว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ 
ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในด้านการ
ผลิตการบริโภค จากการใช้ “ทุนของชุมชน” และเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ใช้แนวคิดของพุทธ
ศาสนา “ตนนั้นแหละเป็นที่พ่ึงแห่งตน” ซึ่งในแนวคิดนี้เห็นว่าฐานที่สำคัญที่สุดของคน คือ คน
จำเป็นต้องกินต้องบริโภค ดังนั้นการผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดของคน การค้าและการตลาด
มีความสำคัญ รองลงมา เพราะฉะนั้นก่อนอื่น ต้องให้ชุมชนหรือเกษตรกรผู้ผลิตพ่ึงตนเองให้ได้ ชุมชน
ต้องพ่ึงพาตนเองให้ได้ และในท้ายที่สุดสังคมและประเทศจึงจะพ่ึงตนเองได้ ซึ่งก็จำเป็นต้องคำนึงถึง
สภาพภูมิศาสตร์ และทรัพยากรของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพ่ึงตนเอง 

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการค้า หากเกษตรกรสามารถทำการ
ผลิตข้าว ปลา อาหาร ไว้กินในครอบครัวได้อย่างพอเพียง เกษตรกรจะเป็นฝ่ายกำหนดตลาดได้ว่าจะ
นำผลผลิตส่วนที่เหลือไปสู่ตลาดเมื่อไหร่ และสามารถกำหนดราคาเองได้โดยชุมชนเป็นเจ้าของ และ
ดำเนินการเอง ผลผลิตมาจากกระบวนการชุมชน ริเริ่มสร้างสรรค์จากชุมชนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผสานกับเทคโนโลยีและความเป็นสากล เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ (บูรณาการ) กระบวนการเรียนรู้ 
และการพ่ึงพาตนเอง อันมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ (1) ขยายสินค้าท้องถิ่นไปยังตลาดผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมทั้ งการพัฒนาคุณภาพเพ่ือขยายตลาดออกสู่
เครือข่ายท้องถิ่น ภาคเมือง และตลาดโลก (2) ผลิตและคิด ค้นขึ้นเองในท้องถิ่นอาศัยความรู้ 
ความสามารถของคนในชุมชน ให้ความร่วมมือกันรับผิดชอบ มีหน่วยงานของจังหวัด กระทรวง กรม 
กอง เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ และคอยให้การสนับสนุนในด้านของเทคโนโลยี และการคิดค้นอุปกรณ์
หรือเครื่องมือต่าง ๆ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
จะต้องอาศัยแนวคิดหนึ่งในการขับเคลื่อนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ แนวคิดการบริหาร
จัดการโดยชุมชน (แบบมีส่วนร่วม) หมายถึง การที่ชุมชนมีการบริหารจัดการทุนของชุมชน ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อาทิ คน องค์กรชุมชน อาชีพ ทรัพยากร ฯลฯ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่ส่วนรวมหรือเป้าหมายอ่ืน ภายใต้จิตสำนึกสาธารณะ และเชื่อมั่น
ในวิถีพลังชุมชน รวมถึงมีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคีหรือเครือข่าย 
ได้ โดยใช้การจัดการความรู้ และทุนชุมชนแก้ไขปญัหา และพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นระบบ 

ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจกบุคคลให้รวมเข้าเป็นกลุ่ม ดังที่ไพบูลย์ วัฒนศิริ
ธรรม (2555) ได้อธิบายชุมชนไว้ว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้อง
กันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ ร่วมกัน หรือมีอาชีพร่วมกัน หรือการ
ประกอบกิจการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรมความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน 
สอดคล้องกับ ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ (2563) กล่าวว่า ชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็
ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้
ร่วมกันในการกระทำ มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งนี้กล่าวรวมได้ว่า 
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ชุมชน คือ พ้ืนที่ของกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำถิ่น มีจิตวิญญาณและความผูกพันอยู่
กับพ้ืนที่แห่งนั้นภายใต้การปกครองเดียวกัน 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงอาจกล่าวได้ว่า “ชุมชน” มีความหมายมากกว่าการที่คนแต่ละคนมาอยู่
ร่วมกัน รวมตัวกันของหน่วยสังคมและที่อยู่อาศัยที่ขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่ม โดยใช้คำเรียกที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น ละแวกบ้าน หมู่บ้าน เมือง นคร และมหานคร แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมี
หลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเป็นระเบียบอันนำไปเป็นบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนจึงมี
ลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของสมาชิก และ
สามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมกันได้ แต่บางครั้งมีการใช้คำว่า 
ชุมชนนำหน้าชื่อของกลุ่มคนเพ่ือบ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน 

กล่าวถึงอดีตชุมชนท้องถิ่นทุกหนแห่งล้วนบริหารจัดการตนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
พ่ึงตนเองในทุกด้าน จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราชการมีการรวมศูนย์อำนาจในการบริหารจัดการ
ประเทศ ซึ่งเริ่มต้นมาประมาณ 120 ปี รัฐส่วนกลางจึงค่อย ๆ รวมอำนาจการบริหารจัดการประเทศ
ไปไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกเรื่อง รัฐส่วนกลางมีอำนาจตามกฎหมายและมีเงินที่เก็บภาษี
จากท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นเครื่องมือในการผลักดันประเทศ การรวมอำนาจเกิดข้ึนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการ
วางแผนการพัฒนาประเทศเมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา แผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ล้วนสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ที่พ่ึงพิงปัจจัยการผลิตและตลาด
ภายนอก คนในท้องถิ่นไม่มีอำนาจเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาและโครงสร้างการปกครองประเทศในทุกด้าน วิเคราะห์ว่าการพัฒนาและการบริหารการ
ปกครองประเทศท่ีผ่านมาส่งผลกระทบด้านลบกับชุมชน ดังนี้ 

1) ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบุว่าสาเหตุหลักของปัญหาต่าง ๆ เกิดจากการ 
รวมศูนย์อำนาจการบริหารจัดการประเทศ ที่รัฐส่วนกลางกำหนดความเป็นไปของประเทศในทุกด้าน
อำนาจในการจัดการตนเองของชุมชนหมดไปเพราะระบบราชการส่วนกลางใช้อำนาจตามกฎหมาย 
กว่า 800 ฉบับและภาษีที่ตนเองเก็บจากท้องถิ่นเข้ามาเป็นเจ้าของและจัดการทรัพยากร จัดการ
เศรษฐกิจ สังคมทุก ๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ป่า การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การจัดการ
สุขภาพ การปกครอง ฯลฯ 

2) นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่ งเน้นการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรม ได้ ใช้  
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดจากชนบท ไม่ว่าจะเป็นดิน แร่ธาตุ น้ำ ป่าและกำลังคนที่มีคุณภาพ 
ทรัพยากรทุกประเภทในชนบทจึงลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมร่ำรวยและเมืองขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตามแนวทางนี้ยังก่อมลพิษต่อดิน แหล่งน้ำและอากาศของประเทศ โดยไม่
มีใครรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึนต่ออย่างใด 

3) การส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ที่พ่ึงพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอก และพ่ึงพิงตลาด 
ภายนอกเป็นหลัก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง สารเคมีมีพิษแพร่กระจายไปในไร่นา ดิน แหล่งน้ำตกค้าง 
ในผลผลิตทางการเกษตรและร่างกายของเกษตรกรและผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเรื้อรังต้อง
สูญเสียที่ดิน ทำลายคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรมในทุก ๆ ด้าน นอกจากนั้นการส่งเสริมการเกษตร
สมัยใหม่ ทำให้ชุมชนการเกษตรมีความมั่นคงทางด้านอาหารลดน้อยลงเพราะไม่มีการใช้พืชพันธุ์
พ้ืนเมือง ไม่มีการใช้ภูมิปัญญาและปัจจัยการผลิตในชุมชน ทำลายการเกษตรแบบพ่ึงตนเองที่หล่อ
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เลี้ยงชุมชนมายาวนานหลายชั่วอายุคน ในหลายพ้ืนที่การลงทุนในแปลงการเกษตรขนาดใหญ่มีการ
กว้านซื้อท่ีดิน ทำให้เกษตรกรสูญเสียที่ดิน กลายเป็นแรงงานรับจ้าง 

4) เมื่อชนบทล่มสลาย คนชนบทก็อพยพเข้าเมือง หรือต้องไปทำงานต่างประเทศเพ่ือนำ
เงินมาเลี้ยงครอบครัวในชนบท หรืออพยพไปอยู่ในชุมชนแออัดของเมืองต่าง ๆ ทำให้ครอบครัวอยู่ใน
สภาพบ้านแตกสาแหรกขาด ในขณะที่บางส่วนไปบุกรุกป่าหาที่ทำกินใหม่ คนที่หาทางออกไม่ได้ก็ฆ่า
ตัวตาย 

5) ระบบการศึกษาที่ถูกกำหนดจากส่วนกลาง ละเลย ละทิ้งระบบการศึกษาของชุมชน 
ท้องถิ่น สร้างค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ดูถูกดูแคลนภูมิปัญญา ภาษา วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ 
สร้างความเชื่อว่า “การพัฒนา” คือ การสร้างเมือง สร้างโรงงานอุตสาหกรรม และการทำการเกษตร 
แบบใช้สารเคมีเท่านั้น 

6) เมื่อคนบางกลุ่มร่ำรวยขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ก็
เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ายึดครองพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ป่า 
พ้ืนที่ ทำการเกษตร ชายหาดสาธารณะ แม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคนในท้องถิ่นกลายเป็นแรงงาน 
รับจ้าง 

ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผลให้ในปัจจุบันมีการเรียกร้อง
จากเครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยในการทวงคืนอำนาจในการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
การศึกษา การรื้อฟ้ืนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การดูแลสุขภาพ การวางแผนพัฒนาชุมชน การจัด
สวัสดิการชุมชน รวมถึงด้านเศรษฐกิจชุมชน เพราะด้วยวิถีทางเช่นนี้เท่านั้นที่จะขจัดเหตุแห่งความ
ยากจนและ การกินอยู่อย่างไร้ศักดิศ์รีของคนชนบทไปได ้

แนวคิดด้านวิสาหกิจชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชนเป็นการประกอบกิจการของชุมชน ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิด การจัดการผลผลิต 
ทรัพยากรและทุนต่างๆ โดยภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ สวัสดิการ ความมั่นคงของ
ครอบครัวและชุมชน และมุ่งเน้นประโยชน์ทางสังคมของชุมชนมากกว่าการแสวงหากำไรสูงสุด  

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของ
ชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความ
ผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด
หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่าง
ชุมชน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีบทบาทภารกิจในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจการของ
วิสาหกิจชุมชน        

 องค์ประกอบที่สำคัญของวิสาหกิจชุมชน  มี 7 ประการ ได้แก่  
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 1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ คนนอกอาจจะมีส่วนร่วม ด้วยการถือหุ้นหรือให้ความ
ช่วยเหลือแต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ที่ทำให้มีอำนาจตัดสินใจ 

 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน อาจนำวัตถุดิบมาจากภายนอกได้ แต่เน้นการใช้ทรัพยากร
ในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด  

 3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นวัตกรรมของชุมชน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเอง ซึ่ งมี ความรู้ภูมิ
ปัญญา หากมีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ก็จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ได้โดยไม่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสำเร็จ 

 4. มีการดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีการประสาน  ผนึก
พลัง และเก้ือกูลกัน 

 5. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนที่สำคัญ ปรับประยุกต์ให้ทันสมัย โดยผสมผสานกับความรู้หรือ
ภูมิปัญญาสากลจากที่อ่ืน 

 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจของกระบวนการพัฒนา เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากฐานความรู้ 
ไม่ใช่ความรู้สึกอยากได้อยากมีตามสื่อสังคม 

 7. มีการพึงพาตนเองเป็นเป้าหมายอันดับแรกและสำคัญที่สุด ไม่ใช่กำไร แต่จะต้องพัฒนาเป็นขั้น
เป็นตอนให้เกิดความั่นคงก่อนที่จะก้าวไปพัฒนาเชิงธุรกิจ  

 การบริหารงานที่ดีเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หมายถึง การจัดการสิ่งต่าง ๆ ในกระบวนการ
ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยดี  ประกอบด้วย 

 1. วางแผนดี คือ การคิดก่อนทำ รวมถึงการคิดวางแผนหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า เป็นการคิด
แนวทางต่าง ๆ ในการประกอบกิจการและการตกลงใจร่วมกันภายในกลุ่มไว้ให้แน่ชัด 

2. แบ่งงานดี คือ การจัดแบ่งงานให้เหมาะสมว่าจะต้องประกอบด้วยกี่ฝ่ายแต่ละฝ่ายต้องทำอะไรบ้ าง  
ให้ได้ผลอย่างไร และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำอะไรบ้างจึงจะเรียกว่าทำหน้าที่ได้ดี 

 3. จัดคนดี คือ การคัดเลือกและมอบหมายผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ให้เข้าอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เพียงพอและพอดี  

 4. สั่งการดี คือ สั่งการได้ชัดแจ้ง เป็นที่เข้าใจ และเป็นที่พอใจของผู้รับคำสั่ง 

 5. สร้างกำลังใจดี คือ ทำให้ทุกคนที่ทำงานด้วยกันมีกำลังใจสูงในการทำงานอยากจะทำงานให้ดี
และสำเร็จ รู้สึกสนุก และมีความภูมิใจในงานท่ีทำ 

 6. แก้ปัญหาดี  คือ  เมื่อมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกิดขึ้นก็ไม่ตกใจหรือกังวลมากเกินไป แต่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม 

 7. ตัดสินใจดี  คือ  รู้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริง เหตุผลและทางเลือกต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจ แล้ว
ตัดสินใจเลือกทางท่ีเห็นว่าดีที่สุด 
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 8. ทำบัญชีดี คือ มีการทำบัญชีอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใสสมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบ
ได้ เช่น บัญชีรายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงบัญชีสินค้าที่อยู่ในสต็อกและบัญชีวัตถุดิบหรือ
ปัจจัยการผลิตคงเหลือ เป็นต้น  

 9. ติดตามงานดี  คือ  มีการตรวจสอบ ติดตามงานเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่ากิจการงานต่าง ๆ ก้าวหน้า
ไปอย่างไร ได้ผลอย่างไร  มีปัญหาข้อขัดข้องอะไรบ้าง  มีช่องทางปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาในแต่ละ
เรื่องอย่างไร  และนำมาพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือกำหนดแนวทาง และวิธีการที่จะทำให้การประกอบ
กิจการโดยส่วนรวมเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ 

ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จ 

 1. สมาชิก มีความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม และมีคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบร่วมกัน เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจกัน 

 2. ผู้นำหรือแกนนำ  มีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ เสียสละ สนใจใฝ่เรียนรู้ สื่อสารกับสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง ให้กำลังใจสมาชิกและผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ 

 3. การบริหารจัดการ เน้นเป้าหมายเพื่อพ่ึงพาตนเอง มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน แบ่งงานตาม
ความสามารถ โปร่งใส ยืดหยุ่น ปรับตัวได้  มีศูนย์ประสานงาน  

 4. การติดต่อสื่อสาร เป็นประจำต่อเนื่อง สม่ำเสมอ รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ร่วมอภิปราย
หรือมีการถกเถียงกันด้วยเหตุผล 

 5. การสนับสนุนจากภายนอก สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มีความต่อเนื่อง 
ยืดหยุ่น ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยให้ชุมชนเรียนรู้วิธีคิดมากกว่าให้ทำตามสูตรสำเร็จหรือ
เลียนแบบวิธีทำ 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 1. สมาชิก ขาดความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจชุมชน หวังได้สิทธิประโยชน์มาก ๆ ขาดความเชื่อมั่นใน
วิสาหกิจชุมชนและแกนนำ 

 2. ผู้นำหรือแกนนำ เชื่อใจกันมากเกินไป สื่อสารกันไม่เข้าใจ ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความเชื่อมั่นใน
สมาชิก 

 3. การบริหารจัดการ ขาดการบริหารที่ดี กำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง 
กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย คณะทำงานมีน้อย ขาดคนรุ่นหลังรับช่วงงาน  

 4. การติดต่อสื่อสาร การสื่อสารระหว่างผู้นำกับสมาชิกมีน้อยหรือไม่ทั่วถึง 

 5. การสนับสนุนจากภายนอก ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนไม่ทัน
สถานการณ์  มีความขัดแย้งทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

แนวคิดด้านผู้ประกอบการ 
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 ความหมายของผู้ประกอบการ ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ๊อกฟอร์ด (Oxford 
Dictionary,1998,p.112) ได้ให้ความหมายของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) สรุปไว้ว่าคือ ผู้ซึ่ง
พยายามสร้างกำไรจากการเสี่ยงและแนวความคิดริเริ่มด้วยตนเอง รวมทั้งพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
ของเว็บสเตอร์ (Webster Dictonary,2000,p.112) ก็ได้ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันว่า 
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่จัดตั้งองค์กรกิจการโดยยอมรับความเสี่ยงเพ่ือหวังผลกำไร ซึ่งใน
ความหมายดังกล่าวนี้จะเน้นที่ตัวบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินกิจการเป็นหลัก แต่แตกต่างกันในความหมาย
ประเด็นของบทบาท หน้าที่ หรือลักษณะของเนื้องานที่เกี่ยวข้องกันอยู่ หรือผู้ที่จัดตั้งองค์กรและ
พัฒนาบริหารงานรวมทั้งยอมรับความเสี่ยงทางกิจการเพ่ือผลกำไร (Kuratlko & Hodgetts, 1998, 
p.30) ซึ่งกล่าวเป็นสังเขปได้ ดังนี้คือ  

 ผู้ประกอบการ ตามพจนานุกรม  หมายถึง  บุคคลที่จัดตั้งองค์การธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงภัย
เพ่ือหวังกำไร 

 ผู้ประกอบการ (Joseph Schumpeter,1930) หมายถึง ผู้ผลักดันที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ยิ่ง
กว่าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการใดๆและเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแทนที่ด้วยนวัตกรรม
สารพัดชนิดที่ตลาดโดยรวมมองเห็นว่าให้คุณค่าได้มากกว่า  

 นอกจากนี้แนวคิดของ บุญฑวรรณ วิงวอน (2556 , หน้า201) ได้กล่าวถึง ผู้ประกอบการว่า เป็น
บุคคลที่มีแรงบัลดาลใจในการเสาะแสวงหาโอกาสและประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความ
แตกต่างในการดำเนินงานทางธุรกิจโดยมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำการก่อตั้งธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการใช้โอกาสที่มีอยู่ในตลาดและมีส่วนเกี่ยวพันกับการจัดหาและนำเอา
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์  ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่แบกรับความเสี่ยงในระหว่างการแสวงหาโอกาสและ
เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมนอกจากนั้นผู้ประกอบการยังทำหน้าที่ในการบริหาร
กิจกรรมของตนเองรวมถึงการบริหารงานประจำ อย่างไรก็ตามชัยยุทธ์ เลิศพาชิน(2554,หน้า5) ยังได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้เป็น 8 ด้าน  (1) เป็นผู้ใฝ่หาความสำเร็จ (2) 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ (3) เป็นผู้ยอมรับความเสี่ยง (4) เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง (5) เป็นผู้
ตอบสนองรวดเร็ว (6) เป็นผู้มีความยืดหยุ่นและอดทน (7) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและ (8) เป็นผู้มี
ความรู้ประสบการณ์     

 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ก่อตั้งองค์กรเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
และดำเนินการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินกิจการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ  
พร้อมทั้งเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจเพ่ือผลกำไรและความพอใจ หรือมีบทบาท
เป็นผู้กระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยเป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการค้นหา มีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ และตัดสินตามกระบวนการประกอบกิจการ รวมทั้งผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ทำงานอย่ าง
สร้างสรรค์ มีมุมมองในแง่ดีตามพันธะในการจัดสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ หรือนำความสามารถเก่าไป
รวมกันเป็นลักษณะใหม่ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างสรรค์ตามวิถีพอเพียงสร้างความมั่นคงแก่กิจการ
และรับผิดชอบต่อสังคม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
นวัตกรรมใหม่สู่ตลาดตลอดเวลา 
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      แนวคิดด้านศักยภาพผู้ประกอบการ  โดยศักยภาพเป็นสมรรถนะของบุคคลที่มีความสามารถที่
แตกต่างจากผู้อ่ืนผ่านประสบการณ์ธุรกิจความรู้ที่ได้สั่งสมมาทุนเดิมทางสังคมแนวคิดในการทำงาน 
เครือข่ายธุรกิจและปัจจัย อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้องมีการแบกรับความเสี่ยงและมี
ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจ(Cunningham and Lischeron,1991; Cotilion, 1931) แต่
แนวคิดของ Joseph Schumpeter (1910) มีมุมมองแตกต่างไปไม่ได้สนใจเรื่องความเสี่ยง แต่ให้
ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมองค์การ และเห็นว่าผู้ประกอบการ  คือ ผู้ที่นำเสนอสิ่งใหม่ 
(innovator) ที่มาใช่นักประดิษฐ์ (inventor) ทำการเปลี่ยนแปลง“ตลาด” ด้วยการนำเอาทรัพยากรที่
มีอยู่มาผสมรวมกัน (resource combination) ให้กลายเป็นสิ่งใหม่และได้แบ่งวิธีการนี้ออกเป็น 5 วิธี 
ได้แก่ (1) การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพใหม่ (2) การใช้วิธีการผลิตแบบใหม่ (3) การเปิด    ตลาดใหม่ 
(4) การค้นหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ หรือการค้นหาวัตถุดิบชนิดใหม่และ  (5) การก่อตั้งกิจการใหม่ 
(Schumpeter,1934,p.120) ซึ่งผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญในวงธุรกิจ   ยุคใหม่รวมถึงที่เป็นผู้
รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ในวงการค้าทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นผู้นำของตลาดสากล 
(Frederick ; Kuratko ; Hodgetts, 2007, p. 321) 

 ดังนั้น สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการ คือผู้ที่พยายามคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเป็นผู้แบก
รับความไม่แน่นอนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่บริหาร
จัดการ กำกับดูแลและการควบคุม แต่เป็นสิ่งคุ้มค่าเมื่อได้รับผลผลตอบแทนในตลาดนั้นๆซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มี อิทธิพลสำคัญมากสำหรับการได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ (Weerawardena and 
O'Cass,2004) คุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยทั่ วไปมีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
(Khandwalla,1985) โดยการตรวจสอบความหลากหลายของตลาดและตอบสนองอย่างรวดเร็วกว่า
คู่แข่ง (Namen and Slevin, 1993)  อีกทั้งแนวคิดของ Drucker (1985) ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม    ไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐหรือบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการใหม่ กระบวนการ
ผลิตใหม่ เทคโนโลยีใหม่ วัสดุใหม่และรูปแบบการจัดการธุรกิจแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น รวมถึงแนวคิด 
Schumpeter (1934) ที่ เห็นว่า การเป็นผู้ประกอบการ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการนำเอาทรัพยากรมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบใหม่โดยเป็นการทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือทำลายความสมดุลของตลาดอย่างสร้างสรรค์ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ให้การ
จัดการศึกษาเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Centered Learning) ครอบคลุมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เป็นการขยายโอกาส และสร้างความเท่าเทียมกัน อีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับท้องถิ่น และด้วยเหตุที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอันเนื่องมาจากมีความ
เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชน จึงเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับ
สังคม  การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผ่านระบบ
ออนไลน์  การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสร้างเนื้อหาผ่านระบบดิจิทัล หรือระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึง
เนื้อหาและเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นต้น (สำนักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา, 2551)  อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย เป็นการเรียนการสอน 
ที่รวมถึงการถ่ายทอดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล  ผ่าน
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ
ในการถ่ายทอด ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพในการเรียนรู้  จึงมี
ความสำคัญเนื่องจากเป็นการทดแทนเนื้อหาในชั้นเรียนผ่านรูปแบบการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  
ด้วยการออกแบบตามหลักการเรียนรู้ หลักการออกแบบ อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียน
ต่อไป (จิตวีร์ มั่นสกุล, 2555) 

 



 

บทที ่3 

วิธีดำเนินการดำเนินการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) โดยมีวิธีเก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ชุมชน (Survey) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงาน
การวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ในขั้นแรกผู้วิจัยใช้การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด้วยการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด จากตำรา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
การลงพ้ืนที่ สำรวจข้อมูล พ้ืนฐานชุมชน (Survey) โดยใช้ วิธี การสั งเกตแบบไม่มี ส่ วนร่วม 
(Observation) เพ่ือศึกษารูปแบบความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ระยะที่ 2 จากนั้นผู้วิจัยสังเคราะห์ทฤษฎีแนวคิดจากข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับข้อมูลการลงพ้ืนที่
ชุมชนสร้างเป็นโมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถาม  

ระยะที่ 3 ผู้วิจัยรวบรวมผลการศึกษาของทั้ง 4 โครงการย่อย และนำมาสังเคราะห์องค์
ความรู้บนพ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ เพ่ือสกัดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 ระยะที่ 4 นำสรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ในการเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามและการสังเคราะห์องค์ความรู้บนพ้ืนฐานแนวคิดการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ทั้ง 4 โครงการย่อย 
พัฒนาเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 
 ระยะที่ 5 สรุปผลประเมินการจัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชนต่อไป 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกํ าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกระทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากการวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย (Panayides, 2007) 
ดังนั้น จำนวนตัวอย่างของงานวิจัยนี้มีจำนวน 300 ตัวอย่าง สอดคล้องกับการวิจัยนี้ ซึ่งจำเป็นต้อง
พิจารณาเงื่อนไขของขนาดตัวอย่างที่ต้องสอดคล้องกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Jackson 
(2001) กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีจำนวนอยู่ระหว่าง 
10 ถึง 20 เท่าของตัวแปรสังเกต ซึ่งการวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตจำนวน 15 ตัวแปร จึงต้องมีขนาด
ตัวอย่างอยู่ระหว่างจำนวน 150 ถึง 300 ตัวอย่าง โดยการวิจัยนี้มีจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลจริงทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด โดย
กำหนดให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจัยนี้แบ่งตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
 4.1.1 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation = 
EO) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความใฝ่หาความรู้ 2) ความท้าทายกล้าเสี่ยง 
3) ความเชื่อมั่นในตนเอง และ 4) ความไวต่อสถานการณ์ 
 4.1.2 การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (Entrepreneurial self-efficacy 
= ESE) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้  4 ตัวแปรได้แก่ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา  2) 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 3) ความสามารถในการบริหารจัดการ และ 4) ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตลาด 

4.2 ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 1 ตัวแปร ได้แก่  
4.2.1  ค ว าม ตั้ ง ใจ เป็ น ผู้ ป ร ะก อ บ ก าร  (Entrepreneurial Intention = EI) 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านความตั้งใจแน่วแน่ 2) ด้านความต้องการ
ประสบความสำเร็จ 3) ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ 4) ด้านทัศนคติเชิงบวก 
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4.3 ตัวแปรคั่นกลาง ประกอบด้วย 1 ตัวแปร ได้แก่ 
4.3.1 นวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation = OI) ประกอบด้วยตัวแปร

สังเกตได ้3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การรับรู้ภาวะผู้นำ 2) การทำงานเป็นทีม และ 3) โครงสร้างองค์กร 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ใช้การศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบเชิงสัมพันธ์และผลลัพธ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์ของความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเป็นข้อมูลลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่ง
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เขตพ้ืนที่ ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลา
การดำเนินการ และประเภทกิจการของผู้ตอบแบบสอบถามคำถามเป็นแบบแสดงรายการเพ่ือให้
เลือกตอบ (Checklist)  
 ส่ ว น ที่  2 แ บ บ ส อ บ ถ าม ด้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ งก าร เป็ น ผู้ ป ร ะกอ บ ก า ร 
(Entrepreneurial Orientation)  
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำถามวัดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 1) ความใฝ่หาความรู้ 2) ความท้าทายกล้าเสี่ยง 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง และ 4) ความไว
ต่อสถานการณ ์
 ส่วนที่  3 แบบสอบถามด้ านการรับรู้ ความเป็นผู้ ป ระกอบการส่วนบุ คคล 
(Entrepreneurial self-efficacy)  
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำถามวัดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 1) ความสามารถในการแก้ปัญหา 2) ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความรู้  3) 
ความสามารถในการบริหารจัดการ และ 4) ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
Intention) 
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำถามวัดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ 1) ด้านความตั้งใจแน่วแน่ 2) ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ 3) ด้านแรงบันดาลใจใน
การทำธุรกิจ 4) ด้านทัศนคติเชิงบวก 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามด้านนวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation)  
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำถามวัดระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับ1) การรับรู้ภาวะผู้นำ 2) การทำงานเป็นทีม และ 3) โครงสร้างองค์กร 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยใช้มาตรวัดแบบลิ เกิร์ต  (Linker Scale) เป็นมาตรวัดของ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 - 5 ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ระดับ (ประสพชัย พสุนนท์, 
2555) โดยเป็นข้อคำถามเชิงบวกเพ่ือกำหนดการให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับความเห็น   คะแนนคำถาม 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 คะแนน 
 เห็นด้วย    4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 
 ไม่เหน็ด้วย    2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1 คะแนน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้เป็น
ภาพรวมในการตอบคำถามการวิจัยโดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์และนำไปลงรหัสข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอด้วยตาราง
ประกอบการบรรยายผู้วิจัยจึงได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
 สถิติที่ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ได้แก่ 1) ดร.กมลทิพย์ กันตะเพ็ง 2) อาจารย์ ดร.ภฤศญา ปิยณุสรณ์ และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพรัตน์ ณ สงขลา พิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหาของงานวิจัยคุณภาพของ
เครื่องมือความถูกต้องตรงตามเนื้อหาที่ต้องการความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยและการใช้
เครื่องมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแล้วนำมาหาค่าโดยใช้วิธีการ  IOC (Index of 
Item – Objective Congruence) พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 
1.00 แสดงว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถนำมาใช้ในการ
สอบถามได้จริง 

2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดำเนินการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับและ
รายด้านโดยการหาค่าความสอดคล้องภายในด้วยวิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficients) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.969 
ซึ่งมีค่า 0.70 ขึ้นไป จึงจะถือว่ายอมรับได้ (Hair et al., 2006) 
 สถิติพื้นฐาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่างด้านได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา เขตพ้ืนที่ ประสบการณ์ทำงาน ระยะเวลาการดำเนินการ และประเภทกิจการของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้อธิบายลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลด้วยสถิติค่าร้อยละ (percentage) และแจกแจงความถ่ี (frequency) 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การรับรู้
ความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมองค์กร และความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Statistics) ได้ แก่ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  Standard 
Deviation (SD) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการวัดตัว
แปรและดำเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การพิจารณาแปลความหมายโดยคำนวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการใช้สูตรคำนวณหา
ความกว้างอัตราภาคชั้นดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 5-1 = 0.80 
จำนวนชั้น 5 

  

 โดยนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย
โดยยึดเกณฑ์ตามที่ได้จากสูตรคำนวณของระดับชั้น = 0.80 ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
 คะแนน 4.21- 5.00 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน 3.41- 4.20 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับมาก 
 คะแนน 2.61- 3.40 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 1.81- 2.60 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน 1.00- 1.80 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 1. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบเงื่อนไขพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะห์โมเดลการวัดและโมเดล
การวิจัย ประกอบด้วย 
  1.1 การวิเคราะห์การแจกแจงแบบปกติ โดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (Skewness) 
และค่าความโด่ง (Kurtosis) ซึ่งค่าความเบ้ควรมีค่าอยู่ในช่วง -3 ถึง +3 และมีค่าความโด่งควรมีค่าอยู่
ในช่วง -10 ถึง +10 แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจกแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) 
  2.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือทดสอบภาวะที่ตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (Multicollinearity) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือทดสอบ
ยืนยันว่าตัวแปรสังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สองอันดับ 
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) โดย ขั้นตอนการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.2 การพัฒนาโมเดลการวัดจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
การวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Model Fit) และการทดสอบน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน 
(Standardized Factor Loading) 
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 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลลัพธ์โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path 
Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลลัพธ์ และความสอดคล้องกลมกลืนของ โมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) โดยขั้นตอนการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Model Fit) โดยพิจารณาจากค่า ค่า  /dfค่า CFI ค่า GFI ค่า AGFI และค่า RMSEA 
  3.2 การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 2 ด้านคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรมองค์กร และการวิเคราะห์อิทธิพล
ระหว่างผลลัพธ์ คือ ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในมิติการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้แนวคิดการสังเคราะห์
งานวิจัยเพ่ือนำมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานครั้งนี้ โดยมีเทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่นำผลการวิจัยจากหลายๆงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นปัญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนำเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัย โดยชุดความรู้จากการวิจัยที่มีลักษณะที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
โดยการสังเคราะห์งานวิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญ คือ งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์แต่ละเรื่องให้ข้อ
ค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา และเมื่อนำผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน ผลการ
สังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2542) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ (วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, 2555) 

1. รวบรวมและทบทวนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2. วิเคราะห์ผลงานวิจัย ครอบคลุมประเด็นปัญหาของงานวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย 

ผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และจุดอ่อน จุดแข็ง 
3. บูรณาการความรู้จากงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 
4. นำเสนอทิศทางความต้องการการวิจัยในอนาคต 
5. เผยแพร่นำเสนอข้อมูลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ การสังเคราะห์งานวิจัยในชุดโครงการนี้ใช้การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (Qualitative 

synthesis) คือ การประมวลข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อสรุป ตีความและนำเสนอเป็นชุดความรู้ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและผลการวิจัยจากโครงการย่อย 3 โครงการ 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2556) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่ 1) 
การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) คือ การเลือกหาจุดที่น่าสนใจอันจะทําให้เข้าใจง่าย มีการสรุป
ย่อปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการ
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วิเคราะห์ การเลือกข้อมูลตัวอย่าง หรือสารสนเทศที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือแสดงตัวอย่างให้เห็น
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันจะโยงไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป โดยการแสดงข้อมูลกระทําในรูป
ของการเขียนเล่าเรื่อง (Narrative Text) 3) การสร้างข้อสรุปและยืนยัน ผลสรุป (Conclusion and 
Verification) เป็นการสังเคราะห์ข้อความย่อย ๆ ในช่วงแรกเข้าด้วยกันเป็นบทสรุป และตรวจสอบ
ยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยขั้นสุดท้าย (นิศา ชูโต, 2551)  
 โดยการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) หมายถึง การสังเคราะห์เนื้อหา 
สาระ เฉพาะส่วนที่เป็นข้อค้นพบของรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายจะ 
ได้บทสรุปรวม ข้อค้นพบของรายงานการวิจัยที่น ามาสังเคราะห์โดยอาจยังคงสาระของงานวิจัยแต่  
ละเรื่องไว้ด้วย หรืออาจจะนำเสนอบทสรุปรวมลักษณะภาพรวมโดยไม่คงสาระของงานวิจัยแต่ละ 
เรื่องก็ได้การสังเคราะห์วิธีเชิงคุณภาพจะช่วยให้เข้าใจการวิจัยเชิงระบบได้ดีขึ้นผ่านกระบวนการที่ ได้
เห็นมุมมองและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือที่จะสรุปทิศทาง แนวโน้มหรือข้อเสนอที่ควรจะ เป็น
และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่วิจัย (Gilson, 2014) ขั้นตอนการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีเชิง 
คุณภาพ (Qualitative research synthesis) ขั้นตอนสำคัญดังนี้  
 1.1 ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัย เป็นการคัดเลือกงานวิชาวิจัยหรืองานวิชาการที่จะนำมา 
สังเคราะห์ซึ่งต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัยการนั้น สำหรับเกณฑ์การพิจารณาความ 
น่าเชื่อถือของงานวิจัยหรืองานวิชาการที่จะนำมาวิเคราะห์ เช่น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิด การ
วิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นต้น 
 1.2 จัดหมวดหมู่ของงานวิจัยที่มีเป้าหมาย กล่าวคือ ผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ต้องการให้เกิด กับ
กลุ่มตัวอย่างเป็นลักษณะเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการระดับ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
 1.3 วิเคราะห์เนื้อหาในรายงานวิจัย โดยการจัดวางสาระของเนื้อหาไว้ ในหมวดหมู่เดียวกัน 
เช่น สภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสืบสาวถึง สาเหตุของปัญหาเพ่ือน า
ไปสู่การคิดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา แนวคิดหลักการหรือวิธีการที่ใช้  ในออกแบบการพัฒนา 
กระบวนการวางแผน กระบวนการทดลองแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา กระบวนการและวิธีการเก็บข้อมูล 
กระบวนการประเมินผล ผลการวิจัยเหมือนหรือต่างของสาระใน งานวิจัย และการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบโดยการเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน  
 1.4 การนำเสนอข้อมูลผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพจะใช้วิธีการนำเสนอแบบบรรยาย 
 



 
 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed-
Methods Research) โดยมีลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3. ผลการวิเคราะห์ประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีลำดับการนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามลำดับดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้นำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 
3. ความคิดเห็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน 
4. ความคิดเห็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
5. ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลที่พัฒนาขึ้น 
6. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง 
9.   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  
10. ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย 
11. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ขั้นแรกของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนำมาสร้างเป็นโมเดลเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของ
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการและทดสอบกับหลักฐานเชิงประจักษ์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์แล้วจึงนำไปพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ ประกอบการต่อไป 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กำหนด
และแปลความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคา่สถติิและตัวแปรต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       หมายถึง   ค่าเฉลี่ย 
 SD      หมายถึง   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 Skew      หมายถึง   ค่าความเบ้ 
 Kurtosis      หมายถงึ   ค่าความโด่ง 
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 t      หมายถึง   ค่าสถิติทดสอบท ี
        หมายถึง   ค่า-ไคสแควร์ 
 df      หมายถึง   ค่าองศาความเป็นอิสระ 
 KMO      หมายถึง   ค่าดัชนีวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
 Bartlett’s Test หมายถึง  ความเหมาะสมของกลุ่มตัวแปร 
 RMSEA      หมายถึง   ค่ารากกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
 CFI      หมายถึง   ค่าดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
 GFI      หมายถึง   ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI      หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
 p-value      หมายถึง   ค่าความน่าจะเป็นทางสถิต ิ
 DE      หมายถึง   ค่าอิทธิพลทางตรง 
 IE      หมายถึง   ค่าอิทธิพลทางอ้อม 
 TE      หมายถึง   ค่าอิทธิพลรวม 
 SS      หมายถึง   ผลบวกกำลังสองของค่าเบี่ยงเบน  
 MS      หมายถึง   ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน 
 MD      หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
 SE      หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 CR      หมายถึง   ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด 
 AVE      หมายถึง  ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ 
 OI      หมายถึง  นวัตกรรมองค์กร 
 EO      หมายถึง  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
 ESE      หมายถึง  ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล 
 EI      หมายถึง  ความตัง้ใจเป็นผู้ประกอบการ 
  

1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งงาน มี

รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
       (n=300) 
  ข้อมูลส่วน
บุคคล 

การแบ่งกลุ่ม จำนวน ร้อยละ  

เพศ ชาย 
หญิง 

รวม 

102 
198 
300 

34.0 
66.0 
100 

 

อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 9 3.0  
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  ข้อมูลส่วน
บุคคล 

การแบ่งกลุ่ม จำนวน ร้อยละ  

21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 

รวม 

125 
95 
61 
10 
300 

41.6 
31.6 
20.3 
3.3 
100 

วุฒิการศึกษา 
 

ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า 
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

รวม 

248 
52 
300 

82.6 
17.3 
100 

 

ประสบการณ์ 
ในการทำงาน 

 

น้อยกว่า 1 ปี 
1 - 3 ปี 
4 -5 ปี 
6 -8 ปี 
มากกว่า 8 ปี ขึ้นไป 

รวม 

22 
69 
158 
35 
16 
300 

7.3 
23.0 
52.6 
11.6 
5.3 
100 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามการวิจัยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเป็นเพศชาย 102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.0 ตามลำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยส่วนใหญ่มีอายุ 21 - 30 ปี จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.6, อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6, อายุ 41-50 ปี จำนวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.3,  อายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรหีรือต่ำกว่า จำนวน 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 และสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
ตามลำดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงาน 4 - 5 ปี จำนวน 158 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.6 ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  ประสบการณ์
ทำงาน 6 - 8 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 ประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.2 และประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3
ตามลำดับ  

2. ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ประกอบด้วย ประเภทของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะเวลาในการดำเนินงานของ

กิจการ และพ้ืนที่ตั้งกิจการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
       (n=300) 

ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

การแบ่งกลุ่ม จำนวน ร้อยละ 

ประเภทของวิสาหกิจท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

กลุ่มการผลิตสินค้า 
กลุ่มการให้บริการ 
รวม 

122 
178 
300 

40.6 
59.4 
100 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ของกิจการ 

น้อยกว่า 2 ปี 
3 – 5  ปี 
5 – 7 ปี 
มากกว่า 8 ปี 
รวม 

42 
89 
101 
68 
300 

14.0 
29.6 
33.7 
22.7 
100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการ

กลุ่มการให้บริการ จำนวน 178 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 59.4  และประเภทกิจการกลุ่มการผลิตสินค้า 
จำนวน 122 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 40.6 ตามลำดับ 

วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินงานส่วนใหญ่
มากกว่า 5 - 7 ปี จำนวน 101 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 33.7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 - 5 ปี 
จำนวน 89 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า 8 ปี จำนวน 68  
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 และระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยกว่า 2 ปี จำนวน 42 กิจการ คิด
เป็นร้อยละ 14.0 ตามลำดับ  
 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมองค์การ 
ในส่วนของนวัตกรรมองค์กร (Organizational Innovation: OI) ด้านการรับรู้ภาวะผู้นำ 

ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านโครงสร้างองค์กรมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 4 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
ด้านการรบัรู้ภาวะผู้นำ 
       (n=300) 

ด้านการรับรู้ภาวะผู้นำ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงกิจการตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

4.25 0.68 มากที่สุด 

2. ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ  4.05 0.72 มาก 
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ด้านการรับรู้ภาวะผู้นำ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
3. ท่านสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ 3.98 0.75 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.67 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อนวัตกรรมองค์กร ด้านการรับรู้ภาวะผู้นำ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ท่านส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงกิจการตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือ ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 ตามลำดับ 
 
ตารางที่  5 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ ด้านการทำงานเป็นทีม     
       (n=300) 

ด้านการทำงานเป็นทีม  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนกันเพ่ือพัฒนาทักษะ 4.01 0.69 มาก 

2. ท่านแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตรงตามความสามารถ 4.12 0.75 มาก 

3. ท่านส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีไว้วางใจกัน 4.29 0.74 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.73 มาก 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อนวัตกรรมองค์กร ด้านการทำงานเป็นทีม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ท่านส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ไว้วางใจกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมา คือ ท่านแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตรงตามความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนกันเพื่อพัฒนาทักษะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามลำดับ  
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ตารางที่  6 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนวัตกรรมองค์กร ด้านโครงสร้างองค์การ
  

      (n=300) 

ด้านโครงสร้างองค์กร  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

4.35 0.72 มากที่สุด 

2. ท่านมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานมากกว่ากฎระเบียบที่เข้มงวด 3.87 0.80 มาก 

3. ท่านส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น 3.79 0.56 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.00 0.71 มาก 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อนวัตกรรมองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กรโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่าน
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
รองลงมา คือ ท่านมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานมากกว่ากฎระเบียบที่เข้มงวด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามลำดับ 

 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากนวัตกรรมองค์กร 

ส่วนของผลลัพธ์ที่ เกิดจากนวัตกรรมองค์กร  คือ ความตั้ งใจเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Intention: EI) ด้านความตั้งใจแน่วแน่ ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ 
ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และด้านทัศนคติเชิงบวก มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 9 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้านความตั้งใจแน่วแน่ 
       (n=300) 

ด้านความตั้งใจแน่วแน่  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมีความมุ่งมั่นในการธุรกิจเสมอ 4.11 0.73 มาก 

2. ท่านมั่นใจในการบริหารกิจการของตน 4.29 0.86 มากที่สุด 

3. ท่านตั้งใจคิดค้นผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอยู่เสมอ 4.32 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.76 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ด้านความ
ตั้งใจแน่วแน่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านตั้งใจคิดค้นผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
รองลงมาคือ ท่านมั่นใจในการบริหารกิจการของตนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 
ท่านมีความมุ่งมั่นในการธุรกิจเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 10 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อความตั้งใจ
เป็นผู้ประกอบการ ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ 
       (n=300) 

ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านต้องการกิจการเป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย 3.78 0.82 มาก 

2. ท่านคาดหวังให้กิจการมีกำไร 3.85 0.68 มาก 

3. ท่านคาดหวังให้กิจการสามารถดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน 3.68 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.77 0.84 มาก 
  

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ด้านความ
ต้องการประสบความสำเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคาดหวังให้กิจการมีกำไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ 
ท่านต้องการกิจการเป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ท่านคาดหวัง
ให้กิจการสามารถดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลำดับ 

 
ตารางที่  11 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อความตั้งใจเป็น
ผู้ประกอบการ ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ 
       (n=281) 

ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านตั้งใจสร้างกิจการเพ่ือประโยชน์ทั้งตนเองและพนักงาน 3.93 0.61 มาก 

2. ท่านศึกษาความรู้ด้านธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 4.31 0.62 มากที่สุด 

3. ท่านมองหาความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอเพ่ือนำมาพัฒนากิจการ 3.68 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.79 มาก 
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จากตารางที่  11 พบว่า ระดับความคิด เห็นต่อความคิดเห็นต่อความตั้ งใจเป็น
ผู้ประกอบการ ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านศึกษาความรู้ด้านธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมา คือ ท่านตั้งใจสร้างกิจการเพ่ือประโยชน์ทั้งตนเองและพนักงาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านมองหาความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอเพ่ือนำมา
พัฒนากิจการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลำดับ  

 
ตารางที่ 7 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ด้านทัศนคติ
เชิงบวก       
       (n=300) 

ด้านทัศนคติเชิงบวก  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านแสวงหาโอกาสให้กับกิจการเสมอ  3.77 0.80 มาก 

2. ท่านมองหาสิ่งใหม่ท่ีจะปรับปรุงกิจการและผลิตภัณฑ์  3.87 0.73 มาก 

3. ท่านมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาส  3.92 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.85 0.65 มาก 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ด้านทัศนคติ

เชิงบวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ท่านมองเห็นวิกฤตเป็นโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 รองลงมา คือ ท่านมองหาสิ่งใหม่ที่จะ
ปรับปรุงกิจการและผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านแสวงหา
โอกาสให้กับกิจการเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมองค์กร 
ส่วนของปัจจัยสาเหตุของของนวัตกรรมองค์กร ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการและการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้วยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบไป

ด้วย ความใฝ่หาความรู้ ความท้าทายกล้าเสี่ยง ความเชื่อมั่นในตนเอง และความไวต่อสถานการณ์ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 19 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความใฝ่หาความรู้ 

      (n=300) 

ความใฝ่หาความรู้  SD 
ระดับความ

คิดเหน็ 
1. ท่านมคีวามใฝ่รู้เพือ่แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ 4.38 0.69 มากที่สุด 

2. ท่านความริเริ่มในการทดลองสินค้า/บริการใหม่ ให้กับลูกค้าอยู่
เสมอ 

4.29 0.59 มากที่สุด 

3. ท่านสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอยู่เสมอ 4.23 0.61 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.63 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความใฝ่หาความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความใฝ่รู้เพ่ือแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือบริหารงานอยู่
เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมา คือ ท่านความริเริ่มในการทดลองสินค้า/บริการใหม่ ให้กับ
ลูกค้าอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อกิจการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 20 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความท้าทายกล้าเสี่ยง   
       (n=300) 

ด้านความท้าทายกล้าเสี่ยง   SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านพร้อมเผชิญกับความเสี่ยง 4.12 0.75 มาก 

2. ท่านสามารถปรับตัวในกรณีที่ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ 4.13 0.74 มาก 

3. ท่านพร้อมแก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรค 3.96 0.73 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.07 0.67 มาก 
  

จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความท้าทายกล้าเสี่ยง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถปรับตัวในกรณีที่ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ  มี



41 
 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 รองลงมา คือ ท่านพร้อมเผชิญกับความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ ท่าน
พร้อมแก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามลำดับ 
ตารางที่ 21 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง      
    (n=300) 

ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมั่นใจในความสามารถด้านบริหารของตนเอง 3.90 0.63 มาก 

2. ท่านตัดสินใจบนพื้นฐานการวิเคราะหข์้อมลูอย่างละเอียด 4.12 0.76 มาก 

3. ท่านเข้าใจภาพรวมของกิจการอย่างชัดเจน 3.93 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.98 0.68 มาก 
  

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านตัดสินใจบนพ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 รองลงมา คือ ท่านเข้าใจภาพรวมของกิจการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ท่านมั่นใจในความสามารถด้านบริหารของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 21 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 
ด้านความไวต่อสถานการณ์     
     (n=300) 

ด้านความไวต่อสถานการณ์  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านสามารถวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกคา้ได้ 4.30 0.63 มากที่สุด 

2. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนกิจการตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันได ้ 4.12 0.66 มาก 

3. ท่านสามารถพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ๆตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าได ้

4.08 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.68 มาก 

  
จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

ด้านความไวต่อสถานการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าได้  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 รองลงมา คือ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนกิจการตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ท่านสามารถพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ๆตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ตามลำดับ 

 
5.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการ และความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 22 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา     
    (n=300) 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านวางแผนในการบริหารงานอย่างยืดหยุ่น 4.18 0.72 มาก 

2. ท่านมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ 4.04 0.73 มาก 

4. ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 4.07 0.77 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 0.75 มาก 
จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วน

บุคคล ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านวางแผนในการบริหารงานอย่างยืดหยุ่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมา คือ ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ท่านมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.04 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 23 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล 
ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้   
       (n=300) 

ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้   SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านปรับปรุงพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา 3.92 0.74 มาก 

2. ท่านมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ของพนักงานเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 

3.98 0.74 มาก 
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ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้   SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
3. ท่านวางแผนกิจการจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต 4.03 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.74 มาก 
 จากตารางที่ 23 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วน
บุคคล ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านวางแผนกิจการจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ผ่านมาในอดีต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา คือ ท่านมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ของพนักงานเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ ท่านปรับปรุงพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 24 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการ
ส่วนบุคคล ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ    

(n=300) 

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมีการวางแผนกิจการอย่างต่อเนื่อง 4.01 0.76 มาก 

2. ท่านมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารกิจการ 4.10 0.76 มาก 

3. ท่านติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 3.90 0.79 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.00 0.75 มาก 
  

จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วน
บุคคล ด้านความสามารถในการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารกิจการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา ท่านมีการวางแผนกิจการอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และ 
ท่านติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ข้อเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุด คือ 3.90 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 24 ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล 
ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด   

(n=300) 

ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด  SD 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ท่านมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ 3.99 0.76 มาก 

2. ท่านวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า 4.07 0.66 มาก 

3. ท่านมีฐานข้อมูลเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 4.15 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.07 0.65 มาก 
  

จากตารางที่ 24 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วน
บุคคล ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านมีฐานข้อมูลเพ่ือรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมา ท่านวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
และ ข้อเฉลี่ยที่มีค่าต่ำสุด คือ ท่านมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 ตามลำดับ 

 
 
5. ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลที่พัฒนาขึ้น 

ตารางที่  29 ค่าความเบ้ และความโด่งของตัวแปรสังเกต  
 

ตัวแปรสังเกต 
ค่าความเบ้ 

(Skewness) 
ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

ความใฝ่หาความรู้  -0.569 -0.320 
ความท้าทายกล้าเสี่ยง -0.525 -0.515 
ความเชื่อมั่นในตนเอง -0.488 -0.345 
ความไวต่อสถานการณ์ -0.498 0.744 
ความสามารถในการแก้ปัญหา -0.326 -0.391 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ -0.329 -0.028 
ความสามารถในการบริหารจัดการ -0.549 -0.089 
ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด -0.537 0.600 
การรับรู้ภาวะผู้นำ -0.586 0.775 
การทำงานเป็นทีม -1.127 1.910 
โครงสร้างองค์กร -0.310 0.663 
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ตัวแปรสังเกต 

ค่าความเบ้ 
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

ด้านความตั้งใจแน่วแน่  -0.560 1.071 
ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ -0.388 -0.345 
ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ -0.498 0.754 
ด้านทัศนคติเชิงบวก -0.326 -0.391 

  
จากตารางที่ 29 พบว่า ตัวแปรสังเกตที่ศึกษามีค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -1.127 ถึง -0.310 

ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง -3 ถึง +3 และมีค่าความโด่งระหว่าง -0.391 ถึง 1.910 ซ่ึงมีค่าอยู่ในช่วง -10 ถึง 
+10 แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ดังนั้นจึงมีความเหมาะสม
ที่จะนำไปวิเคราะห์โมเดลการวัดและโมเดลที่ได้พัฒนาขึ้น 
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ตารางที ่ 30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต 

 
ความตั้งใจเป็น

ผู้ประกอบการ (EI) 
คุณลักษณะของการเป็น

ผู้ประกอบการ (EO) 

การรับรู้ความเป็น
ผู้ประกอบการส่วนบุคคล 

(ESE) 
นวัตกรรมองค์กร (OI) 

ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI)     
คุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (EO) 

.733**    

การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วน
บุคคล (ESE) 

.736** .679**   

นวัตกรรมองค์กร (OI) .871** .774** .694**  
*p-value < 0.01 
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จากตารางที่ 30 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตทั้ง 15 ตัวแปร มี
ความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.679-0.871 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต้องมีค่าไม่เกิน 0.80 ซึ่ง
แสดงว่าตัวแปรที่ศึกษาไม่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์สูงเกินไป (Multicollinearity) (Hair et al., 
2010) รวมทั้งทำการทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรเหล่านี้ด้วยค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
และค่า Bartlett’s test of Sphericity  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวแปร พบว่าค่า 
KMO ที่ได้คือ 0.955 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.8 เหมาะสมที่จะนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก และ ค่า 
Bartlett’s test of Sphericity  มี นั ย สำคัญ ทางสถิ ติ  (Bartlett’s Test =9462.821, df=741, 
Sig=0.000) ดังนั้นตัวแปรสังเกตเหล่านี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมพหุจึงมีความเหมาะสมที่จะสามารถนำไป
วิเคราะห์โมเดลการวัด และโมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้น (Hair et al., 2010) 

6.  ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจัย ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ

จังหวัดสมุทรสงคราม: การส่งผ่านอิทธิพลของนวัตกรรมองค์กร เพ่ือเปรียบเทียบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยกำหนดค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืน ประกอบด้วย ค่าไค-สแควร์  ( ) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์  ( /df) ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) 
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผู้วิจัยจึงได้ทำ
การปรับโมเดล (Model  Modification)  โดยพิจารณาจากคำแนะนำการปรับพารามิเตอร์ในโมเดล
ด้วยค่าดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices:  MI) จากนั้นปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้
ผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น ทำให้ค่าความเคลื่อนสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งค่าดัชนีความสอดคล้องมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับโมเดล) มรีายละเอียดดังตารางที่ 59 

 
ตารางที่ 59 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการโดยส่งผ่าน
อิทธิพลของนวัตกรรมองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม (หลังปรับโมเดล) 

สถิติทีใ่ช้ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 45.656 - 

df - 65 - 
p-value p > 0.05 0.573 - 

/ df / df < 2 0.942 ผ่านเกณฑ์ 
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สถิติทีใ่ช้ในการ
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ค่าที่คำนวณได ้ ผลการพิจารณา 

CFI ≥ 0.95 1.000 ผ่านเกณฑ์ 
GFI ≥ 0.95 0.953 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥ 0.95 0.921 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA < 0.05 0.000 ผ่านเกณฑ์ 
 
จากตารางที่  59 พบว่าดัชนีความสอดคล้อง ของโมเดลความตั้ งใจในการเป็น

ผู้ประกอบการโดยส่งผ่านอิทธิพลของนวัตกรรมองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (หลังปรับโมเดล) มีค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้ ค่าไค-
สแควร์ ( ) เท่ากับ 45.656 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.573 (p-value เท่ากับ 0.573)  ค่าไค-
สแควร์สัมพัทธ์ (  /df) เท่ากับ 0.942 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 1.000 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.953 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.921และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกค่าแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นวัตกรรมองค์การ หลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (หลังปรับโมเดล) ภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 ผลการวิเคราะห์โมเดลความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการโดยส่งผ่านอิทธิพลของ
นวัตกรรมองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม (หลัง
ปรับโมเดล) 
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11. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวจิัย 
ผู้วิจัยได้ทดสอบอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์นวัตกรรมองค์การ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
อธิบายสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 60 
 
ตารางที่ 60 ค่าอิทธิพลทางตรงของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 
 β t-statistics P value 
EO - EI  0.138 1.365 0.086 
EO - OI 0.39 3.706 0 
ESE - EI 0.214 1.696 0.045 
ESE - OI 0.409 3.643 0 
OI - EI 0.423 3.195 0.001 

จากตารางที่  60 พบว่าตัวแปรที่ เป็นองค์ประกอบของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์
นวัตกรรมองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่า
อิทธิพลทางตรง โดยแบ่งตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยท่ี 1 

สมมติฐานที่ 2: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
นวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
2 

สมมติฐานที่ 3: การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (ESE) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ี 3 

สมมติฐานที่ 4: การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (ESE) อิทธิพลเชิงบวกต่อ
นวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
4 

สมมติ ฐานที่  5: นวัตกรรมองค์กร (OI) มี อิทธิพล เชิ งบ วกต่อความตั้ งใจ เป็ น
ผู้ประกอบการ (EI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 
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ตารางที่ 61 ค่าอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 
 β t-statistics P value 
ESE – OI - EI  0.173 2.243 0.013 
EO – OI - EI 0.165 2.279 0.012 

จากตารางที่  61 พบว่าตัวแปรที่ เป็นองค์ประกอบของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์
นวัตกรรมองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่า
อิทธิพลทางอ้อม โดยแบ่งตามสมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 6: การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (ESE) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางนวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 6 

สมมติฐานที่ 7: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางนวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 7 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การนำเสนอผลการสังเคราะห์โครงการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งใช้การ
สังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยผู้วิจัยได้นำเสนอผลการสังเคราะห์ผลการวิจัย
โครงการย่อยไว้เป็นลำดับ ดังนี้ 
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ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวฒันธรรมหลังวิถใีหม่ของจงัหวัดสมทุรสงคราม 

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิง
รุกและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดด
เด่นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 

กิจกรรมถอดบทเรียนจาก 
Best Practice 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

สัมภาษณ์เชิงลึก, สนทนากลุ่ม
, กิ จกรรมเวที แลกเปลี่ ยน
เรียนรู ้
 

เพื่ อ พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง
การตลาด 
เพื่ อ พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

สำรวจความต้องการหลักสูตร, 
โครงการฝึกอบรมทักษะทุน
มนุษย์ 

เพื่อพัฒนาทักษะทุนมนุษย์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 

การสัมมนาอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ,
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เข้าสู่การค้าระหว่างประเทศ 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

สังเคราะห์องค์ความรู้ทั้ง 4 โครงการ
ย่อย 
ง 

Output: ต้นแบบผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

Output: กลยุทธ์การตลาด
และประชาสัมพันธ์ 

Output: หลักสูตรทักษะทุน
มนุษย์ของผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน 

Output: คู่ มื อ ก า รพั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่การค้า
ระหว่างประเทศ 
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2.1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 2.1.1 สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหาของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ความต้องการของผู้ผลิตสินค้า ต้องการพัฒนาฉลากที่ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนเนื่องจากยังไม่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน การออกแบบยังไม่สวยงามและดึงดูดให้ซื้อสินค้าไป
เป็นของฝากได้ อีกทั้งต้องการเพ่ิมประเภทของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นการวางแผนในอนาคต เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือขายแบบคู่ และ
ต้องการให้รูปแบบฉลาก ลวดลายสะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนและสอดคล้องกับตัวสินค้า  
 บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีต้นทุนที่สอดรับกับราคาสินค้าและยังสามารถหาได้ทั่วไป อีกทั้งมี
ประโยชน์ในการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์ จึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ด้วยการมีบรรจุภัณฑ์คง
คลังเหลืออยู่จำนวนหนึ่งด้วย ผู้ผลิตสินค้าต้องการปรับปรุงฉลากให้สวยงามขึ้น แต่ต้องอยู่ในต้นทุน
เดิม และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ต้องเข้าถึงง่ายต่อกลุ่มผู้บริโภคหลัก ไม่ดูสวยงามเกินไปจนเกิดความรู้สึก
ว่าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ อีกทั้งต้องการสื่อสารด้านวัตถุดิบหลักเฉพาะท้องถิ่นและทุนวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชื่อมโยงกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย 
 ผู้ผลิตสินค้าเห็นว่าควรพัฒนาทุกส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก อีกทั้งต้องการ
แสดงรายละเอียดบนป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตราสินค้า ชื่อวัตถุดิบที่แสดงให้เห็นถึงทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สื่อถึงภูมิปัญท้องถิ่น ทั้งด้านรายละเอียดแสดงคุณภาพ สรรพคุณ การออกแบบที่
สวยงามและสะดุดตา ด้านความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสื่อความเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ผู้ผลิตสินค้ามีมุมมองด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าหากมีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจะทำ
ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้
อีกด้วย ซึ่งต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพ ได้แก่ คุณประโยชน์ รสชาติ ความสะอาดปลอดภัย การ
ใช้สอย ร่วมกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องสะท้อนการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.1.2 สรุปผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ด้านฉลาก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความต้องการให้ชื่อตราสินค้าเห็นได้ชัดเจน มีเบอร์ติดต่อได้ 
แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น มีสีสันที่สะดุดตาสามารถดึงดูดใจ
ผู้บริโภคได้ อาจมีลวดลายที่แปลกใหม่แต่สื่อถึงตัวกะปิคลองโคนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองโคนส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะและเป็นวัยรุ่นไป
จนถึงวัยทำงานช่วงกลางคนที่ชื่นชอบกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 

ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความต้องการให้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องพลาสติก
แบบเดิม เนื่องจากหาได้สะดวกและมีราคถูก อีกทั้งน้ำหนักเบาสะดวกต่อการขนส่งสินค้า ดังนั้นผู้วิจัย
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จึงพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ิมเติมเป็นทางเลือกในอนาคตเป็นลักษณะแบบขวดโหลแก้ว ทรงกลม 
มีฝาปิด ขนาด 300 กรัม เพือ่เพ่ิมทางเลือกด้านปริมาณให้กับผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่ว่า ต้องการขนาดที่เล็กลงในการซื้อหาไปเป็นของฝากและมีน้ำหนักเบาในการขนย้าย อีกท้ังขวดแก้ว
ยังช่วยรักษาสภาพของกะปิและเมื่อใช้กะปิหมดแล้ว สามารถนำขวดโหลแก้วดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ได้ในอนาคตอีกด้วย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์สามารถจัดกลุ่มการ
ออกแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กลุ่มออกแบบเพ่ือสะท้อนความเรียบง่าย 2) 
กลุ่มออกแบบเพือ่สะท้อนความน่าเชื่อถือ 3) กลุ่มออกแบบเพื่อสะท้อนความทันสมัย  
  2.1.3 สรุปผลการประเมินบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ผลการการประเมินฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แบบที่ 1 – 3 พบว่า ภาพรวมของ
ฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แบบที่ 3 มีค่ามากที่สุด รวมทั้งรายด้าน คือ 1) ด้านความเหมาะสม
ของบรรจุภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบบนฉลาก และ 3) ด้าน
การสร้างมูลค่าเพ่ิม พบว่า ทุกด้านของฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แบบที่ 3 มีค่ามากที่สุด ซึ่ง คือ 
กลุ่มออกแบบเพ่ือสะท้อนความทันสมัย โดยใช้สีส้มเป็นหลัก เพ่ือแสดงถึงความสดใส มีชีวิตชีวา มี
พลัง เหมาะกับการยกระดับสินค้าประเภทอาหารท้องถิ่นของชุมชนที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพ่ือ
ดึงดูดใจผู้บริโภคหลักที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นจนถึงวัยทำงาน มีข้อความแสดงรายละเอียดของ
ตราสินค้า วัตถุดิบส่วนประกอบและเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน ใช้ภาพกะปิและพริกสดประกอบ เพ่ือ
แสดงให้ให้ความรู้สึกถึงรสชาติที่กลมกล่อมและจัดจ้าน เมื่อนำไปประกอบอาหาร ดังภาพประกอบที่ 
4.1 

 

 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แบบที่ 3 

ที่มา: นักวิจัย, 2565 
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 2.2 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากปัจจัยการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์โดยนำหลักส่วนประสม
ทางการตลาด 7 Ps มาวิเคราะห์เนื่องจาก วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามนั้นเป็นธุรกิจบริการ 
โดยดำเนินกิจการร้านอาหาร ขายสินค้าท้องถิ่น เช่น น้ำพริก และกะปิ เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็น ปลูกป่าชายเลน ล่องเรือชมธรรมชาติแวะให้อาหารลิง กิจกรรมสกี
กระดานเลน และถีบกระดานเก็บหอยซึ่งจะมเีฉพาะฤดูกาล นั้น  
จากการวิเคราะห์พบว่า  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอข้อมูล มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจากชุมชน เช่น 
กะปิ น้ำพริก ตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม โดยส่วน
ใหญ่ผลิตภัณณ์หรือกิจกรรมของชุมชนแห่งนี้ จะเป็นในลักษณะแบบ Word-Of-Mouth หรือ WOM 
คือ การบอกต่อแบบปากต่อปาก 

2. ด้านราคา นอกจากการติดป้ายราคาที่เห็นชัดเจนแล้ว ในธุรกิจชุมชน ไม่มีการตั้ง
ราคาที่ต่างกันมากนัก ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้เป็นอย่างดี  

3. ด้านสถานที่ สำหรับด้านสถานที่หรือการเข้าถึงธุรกิจนั้น จะมีช่องทาง Facebook 
website ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ในเพจ จะมีภาพกิจกรรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายไว้ หรือ
ชาวบ้านที่นำเที่ยวถ่ายไว้ แล้วมาลง Facebook ทั้งนี้ยังไม่มี VDO แนะนำสถานที่หรือกิจกรรมของ
ธุรกิจเอง 

4. การส่งเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่เน้นการ
มีส่วนร่วม จึงมีแพคเกจกิจกรรมแบบทั้งหมู่คณะและครอบครัว ถือเป็นการส่งเสริมการขายที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หากมี VDO แนะนำกิจกรรมที่ทำเป็นการ์ตูนๆ ก็จะดีเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเป็น
แนวครอบครัว และเด็กๆ” 

5. ด้านบุคลากร บุคลากร ซึ่งคือ ชาวบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้าและผู้
ให้บริการซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ซ่ึงได้รับการฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งชาวบ้านก็มีการการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะการพูดจาซ่ึงจะก่อให้เกิดควา
ประทับใจ  

6.ด้านกระบวนการให้บริการ ในทุกกิจกรรมจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเนื่องด้วย
เป็นกิจกรรมทางน้ำ ตลอดจากลำดับกิจกรรมก็ถูกจัดเรียงไว้เป็นอย่างดี  
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7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชุมชนมีการประชุมถึงแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากข้ึน รวมถึง
ปรับปรุงสถานที่จอดรถ  

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps แล้วนั้นในส่วนจึงนำไปสู่การ
ผลิต Clip VDO แนะนำการท่องเที่ยวแนว infographic เพ่ือเป็นสื่อและกลยุทธ์ทางการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้ และสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะใช้สื่อ Social 
media เพ่ือเข้ามาศึกษาและค่อยตัดสินใจในลำดับต่อไป ดังนั้น การทำ Clip VDO แนะนำการ
ท่องเที่ยวแนว จึงเป็นการอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส และกลับมาเป็นลูกค้า
อีกครั้ง  

2.3 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ด้านศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีผู้ประกอบการวิสาหกิจส่วนใหญ่ที่เริ่มประกอบ
อาชีพนี้ จึงทำให้ยังขาดความรู้และทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
ก้าวทันคู่แข่งได้ ด้านผลการสร้างการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำร่างหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย  

1. แนวทางการให้บริการตามมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย  
2. แนวทางทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวตามแนวคิดท่องเที่ยวสี

ขาว  
3. การสร้างโอกาสทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
ด้านการท่องเที่ยวโดยผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในการนำร่างหลักสูตร
ดังกล่าวไปใช้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ผลการตรวจสอบการพัฒนาทุนมนุษย์
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่าหลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้วิถี
ใหม่ (New Normal) เกิดประโยชน์ มีความเป็นไปได้ และมีความเหมาะสมในการนำไปการพัฒนาทุน
มนุษย์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของ
จังหวัดสมุทรสงครามต่อไป 

2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถ
วิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
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ปัจจัยสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพ่ือส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม ได้แก่ ปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ปัจจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และปัจจัยการ
มุ่งเน้นตลาด 

ผลร่างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามจากขั้น 1 ผู้วิจัย
ไดต้ัวแปรทั้งหมด 17 ตัวแปร และนำผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลมาร่างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่โดดเด่นเพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุ น
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละส่วน ปัจจัยด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
กับ ปัจจัยด้านปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด  ปัจจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัจจัยการท่องเที่ยว และตัว
แปรสังเกตได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชน ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  2) ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  
3) ปัจจัยด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล  4) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการเรียนรู้
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  5) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  6) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และ 7) ปัจจัยด้านความ
ดึงดูดใจ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในองค์ประกอบ
ของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ1) 
องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  2) องค์ประกอบของปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย 
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ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว    3) ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด  
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  และปัจจัยด้านการ
ประสานงานภายในองค์กร   และ 4) ปัจจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์   ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน  ปัจจัยด้านการเรียนรู้
ส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  และปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
100   
 ตัวแปรส่งผลของการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ 1) 
องค์ประกอบของปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และปัจจัย
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  2) ปัจจัยการ
มุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการมุ่งเน้นลูกค้า  ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นคู่แข่งขัน  และปัจจัย
ด้านการประสานงานภายในองค์กร  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และ 3) ปัจจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้าน
การปฏิบัติงานของพนักงาน  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  และ
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
100 
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตาม
องค์ประกอบ 1) ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน   2) ตัวแปรปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์  มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปร
ปัจจัยด้านกระบวนการ  ตัวแปรปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  ตัวแปร
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล   3) ตัวแปรปัจจัยด้านกระบวนการ  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัย
ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  และ ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล   4) ตัวแปรปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านประเพณี และวัฒนธรรม  ตัวแปรปัจจัย
ด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  5) ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  ตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล   6) ตัวแปรปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  ตัวแปรปัจจัยด้านความ
ดึงดูดใจ   และ 7) ตัวแปรปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  มีความสัมพันธ์กับตัวแปรปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
คู่แข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 100 
 องค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพ่ือชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำมาเป็นร่างแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
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เศรษฐกิจชุมชน โดยจำแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกระบวนการ  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน  
ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  และ ปัจจัยด้านการจัดวางกลยุทธ์   2) องค์ประกอบของปัจจัยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด และ ปัจจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสาเหตุที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  3) องค์ประกอบของปัจจัยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  4) ปัจจัยการ
มุ่งเน้นตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการประสานงานภายในองค์กร  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  และ 5) ปัจจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
กระบวนการ  ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  ปัจจัยด้าน
การเรียนรู้ส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านความดึงดูดใจ  และปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นคู่แข่งขัน  มีสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ ของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 

จากนั้นผู้วิจัยได้นำผลการวิเคราะห์คุณภาพมาสังเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพ่ือจัดโครงการอบรมเชิงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่าง มีคุณภาพสูง และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและ
เหมาะสม 

2. ด้านกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อสินค้าหรือบริการของตนเองให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจ 

3. ด้านทักษะทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้และ
ประสิทธิภาพในด้านการบริการ 

4. ด้านการส่งออกสินค้า มุ่งเน้นเพ่ือความเข้าใจถึงบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโอกาสของธุรกิจ 
 

3. ผลการวิเคราะห์ประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการประเมินผล ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนรวมใน
กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมินผล  
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 เมื่อผู้วิจัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทุนแห่งความสุขเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพัทลุงแล้ว จึงประเมินผลการจัดโครงการ
ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
จำนวน 50 ราย จำแนกตามข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงในตารางที่ 63 ดังนี้ 
 
ตารางที ่63 แสดงจำนวนความถี่ ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำแนก

ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ 
เพศ 

1. หญิง 
2. ชาย 

 
35 
15 

 
70 
30 

รวม 50 100 
อาย ุ

1. ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี   
2. 21 - 30 ปี   
3. 31 - 40 ปี   
4. 41 - 50 ปี    
5. มากกว่า 50 ปี  

 
2 
7 

20 
18 
3 

 
4 

14 
40 
36 
6 

รวม 50 100 
วุฒกิารศึกษา     

1. ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า  
2. สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

 
50 
0 

 
100 

0 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่ 63 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศชายจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เพศหญิงจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70  
ด้านอายุ พบว่า อายุระหว่าง 31 -40 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา คือ 

อายุระหว่าง 41 – 50 ปี มากที่สุด จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ถัดมาอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
มากที่สุด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มากกว่า 50 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และอายุ
มากกว่า 20 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 เป็นลำดับสุดท้าย  

ด้านการศึกษา พบว่า ปริญญาตรีหรือต่ำกว่า จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป  
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ตารางที ่64 แสดงจำนวนความถี่ ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
ข้อมูลพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ 

ประเภทของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 
1. กลุ่มการผลิตสินค้า 
2. กลุ่มการให้บริการ 

 
12 
38 

 
24 
76 

รวม 50 100 
ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 

1. น้อยกว่า 2 ปี   
2. 3 – 5  ปี 
3. 5 – 7 ปี  
4. มากกว่า 8 ปี   

 
12 
18 
16 
4 

 
24 
36 
32 
8 

รวม 50 100 
จากตารางที่ 64 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

กลุ่มการผลิตสินค้าจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 กลุ่มการให้บริการจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76  

ด้านอายุ พบว่า ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ อยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี มากที่สุด จำนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา คือ ระหว่าง 5 - 7 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ถัดมาน้อย
กว่า 2 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ส่วนลำดับสุดท้าย มากกว่า 8 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8  
 
ตารางที ่65 แสดงผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ข้อ คำถาม Mean S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

ความรู้ความเข้าใจ 
1 โครงการฝึกอบรมนี้สามารถเสริมสร้างทักษะของท่าน

ได ้
4.48 0.65 มากที่สุด 

2 ท่านสามารถวิเคราะห์ตนเองได ้ 4.22 0.65 มาก 
3 ท่านเข้าใจและรู้จักผลิตภัณฑ์ของท่านเพ่ิมมากขึ้น 4.18 0.76 มาก 
4 ท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านได้ 4.11 0.71 มาก 
5 ท่านสามารถเชื่อมโยงความรู้ทีไ่ด้รับการการฝึกอบรมได้ 4.02 0.65 มาก 

สรุปด้านความรู้ความเข้าใจ 4.20 0.68 มาก 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
6 โครงการฝึกอบรมมีรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสม 

ทันสมัยและเข้าใจง่าย 
4.19 0.61 มาก 
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ข้อ คำถาม Mean S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

7 รูปแบบกิจกรรมเอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง  

4.16 0.67 มาก 

8 รูปแบบกิจกรรมมีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม
เป็นหลัก 

4.03 0.62 มาก 

9 วิทยากรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ขอบเขตของเนื้อหาใน
การดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน 

4.12 0.60 มาก 

10 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการซักถาม 4.38 0.70 มากทีสุ่ด 
สรุปด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.18 0.61 มาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
11 ท่านมีโอกาสเล่าประสบการณ์ที่น่าภาคภูมิใจ 4.12 0.78 มาก 
12 ท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมท่านอ่ืน

เพ่ิมข้ึน 
4.17 0.72 มาก 

13 ท่านมีโอกาสในการรู้จักคนในชุมชมเพ่ิมมากขึ้น 4.14 0.71 มาก 
14 ท่านได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆและสามารถนำวิธีการ

ใหม่ๆไปใช้ได้ 
4.18 0.72 มาก 

15 โครงการฝึกอบรมทำให้ท่านเห็นถึงความสำคัญของ
ความคิดเห็นส่วนรวมมากข้ึน 

4.15 0.74 มาก 

สรุปด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.15 0.71 มาก 
การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
16 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง 4.45 0.75 มากที่สุด 
17 ท่านมีความม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.32 0.72 มากที่สุด 
18 ท่านสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้ 4.00 0.70 มาก 
19 ท่านได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน 4.40 0.78 มาก 
20 การเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อท่าน 4.51 0.73 มาก 
สรุปด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.33 0.72 มากทีสุ่ด 
สรุปภาพรวมการประเมินโครงการ 4.21 0.70 มาก 
 
 
ตารางที่ 66 แสดงผลภาพรวมของการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ข้อ ด้าน Mean S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ความรู้ความเข้าใจ 4.20 0.68 มาก 
2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.18 0.61 มาก 
3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.15 0.71 มาก 
4 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.33 0.72 มากที่สุด 

สรุปการประเมินภาพรวมของผู้เข้าร่วมอบรม 4.21 0.70 มาก 
 
 จากตารางที่ 66 แสดงผลภาพรวมของการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ใน
ระดับมาก โดยหากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.21 , S.D.= 0.70) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจมีความ
คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, S.D.= 0.68) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความ
คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, S.D.= 0.61) และลำดับสุดท้าย คือ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15, S.D.= 0.71)  
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปราย และการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีลำดับการนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 
2. อภิปรายผลการศึกษา  
3. การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

 องค์ประกอบของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์นวัตกรรมองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าอิทธิพลทางตรง โดยแบ่งตามสมมติฐาน
การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยที่ 1 

สมมติฐานที่ 2: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
นวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2 

สมมติฐานที่ 3: การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (ESE) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ 3 

สมมติฐานที่ 4: การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (ESE) อิทธิพลเชิงบวกต่อ
นวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 4 

สมมติ ฐานที่  5: นวัตกรรมองค์กร (OI) มี อิทธิพล เชิ งบ วกต่อความตั้ งใจ เป็ น
ผู้ประกอบการ (EI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 5 

สมมติฐานที่ 6: การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล (ESE) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางนวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 6 

สมมติฐานที่ 7: คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (EO) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ (EI) โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางนวัตกรรมองค์กร (OI) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 7 
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 5.1.2 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 ข้อค้นพบในงานวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์โครงการย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่
ของจังหวัดสมุทรสงคราม 2) การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถี ใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 3) การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วย 
ทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม และ 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นเพ่ือ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้  
พัฒนาเป็นโครงการอบรมเชิงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความ
แตกต่าง มีคุณภาพสูง และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและ
เหมาะสม 

2. ด้านกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อสินค้าหรือบริการของตนเองให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจ 

3. ด้านทักษะทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้และ
ประสิทธิภาพในด้านการบริการ 

4. ด้านการส่งออกสินค้า มุ่งเน้นเพ่ือความเข้าใจถึงบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโอกาสของธุรกิจ 
 5.1.3 สรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผลของการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก โดยหากพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.21, 
S.D.= 0.70) รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20, 
S.D.= 0.68) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, S.D.= 
0.61) และลำดับสุดท้าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.15, S.D.= 0.71) 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  
 การวิจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ในลำดับแรกอธิบายปรากฏการณ์ของความตั้งใจของ
ผู้ประกอบการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ ตัวแปรคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (entrepreneurial orientation) ประกอบไปด้วย 1) ความใฝ่หาความรู้ 2) ความท้า
ทายกล้าเสี่ยง 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง และ4) ความไวต่อสถานการณ์ กับตัวแปรการรับรู้ความเป็น
ผู้ประกอบการส่วนบุคคล (entrepreneurial self-efficacy) ประกอบไปด้วย 1)ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 2)ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  3)ความสามารถในการบริหารจัดการ และ4) 



65 
 

ความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด โดยทั้งสองตัวแปรส่งผ่านตัวแปรคั่นกลาง คือ ตัวแปรนวัตกรรม
องค์กร (organizational innovation) ประกอบด้วย 1) การรับรู้ภาวะผู้นำ 2)การทำงานเป็นทีม 
และ 3) โครงสร้างองค์กร ที่จะนำไปสู่ตัวแปรผลลัพธ์ คือ ตัวแปรความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 
(entrepreneurial intention) ประกอบไปด้วย 1) ด้านความตั้งใจแน่วแน่ 2) ด้านความต้องการ
ประสบความสำเร็จ 3) ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และ 4) ด้านทัศนคติเชิงบวก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ Karabuluta (2016) และ Gu¨rol and Atsan (2006) ที่ค้นพบใน 
ลักษณะเดียวกันโดยพบว่า ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จส่งผลต่อความตั้ งใจเป็น
ผู้ประกอบการ เนื่องจากความต้องการที่จะประสบความสำเร็จเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้บุคคลมีความ
กระตือรือร้นในการเริ่มต้นธุรกิจให้สำเร็จ ความปรารถนาที่จะเป็นอิสระเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มการแสวงหาโอกาสเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากบุคคลที่ก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ต้องการอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง และดำเนินการด้วยวิธีการของตนเอง (Ateljevic and 
Doorne, 2000; Gupta and York, 2008; Tyszka, et al., 2011) 
  ผลของการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก โดยหากพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ด้านความรู้ความเข้าใจมีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมี
ความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้าย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความคิดเห็น
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา และคำรณ โชธนะโชติ 
(2014) กล่าวไว้ว่า เนื้องหาของวิชาหรือหลักสูตร ควรมีการจัดเรียงความสำคัญและมีเนื้อหาสาระที่
ครบถ้วนชัดเจนอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ที่ได้รับ
นั้นไปปฏิบัติงานจริงได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการอบรมเป็นการบริหารอีกด้านหนึ่งที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับบุคลากร ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาทักษะของในระดับุคคล แต่ยังเป็นการสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนขององค์การอีกด้วย (Pfeffer, 1998) องค์การควร
ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมไปถึงการมอบอำนาจในงาน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความพยายามในตัวพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การที่วางไว้ (Delery 
and Shaw, 2001) 
5.3 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาชุดโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน 3 
มิติ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

1) การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ประกอบการ 
นวัตกรรม ภาวะผู้นำ และทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงข้อค้นพบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้
นำไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดเขิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 
เพ่ือนำไปทดสอบด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ในวิสาหกิจชุมชน จึงสามารถอธิบายความ
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ชัดเจนของการบูรณาการแนวคิดดังกล่าวซึ่งผลต่อการนำข้อสรุปในการวิจัยส่งต่อไปถึง
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

2) การอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มาจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผู้ประกอบการ นวัตกรรม ภาวะผู้นำ และทุนทางวัฒนธรรม โดยศึกษาใน
บริบทวิสาหกิจชุมชน มุ่งให้เกิดการอธิบายความสัมพันธ์ของการบูรณาการตัวแปรต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ผู้ประกอบการในวิสาหกิจชุมชนสามารถนำข้อมูลด้านความสามารถที่จำเป็นในการเป็น

ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เป้นแนวทางท่ีเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจตนเอง 
2) ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการทั้ง 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ด้านทักษะการ
บริการ และด้านการส่งออก 

3) การสร้างความตระหนักรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จำเป็นของ
ผู้ประกอบการ 

4) การสร้างแนวปฏิบัตินวัตกรรมในองค์การสามารถทำให้องค์การมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ได้ในระยะยาว 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) องค์ความรู้การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ด้านทักษะการบริการ และ
ด้านการส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสามารถนำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายที่
ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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คำชี้แจง 

1.แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมองค์การ 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นนวัตกรรมองค์การ  
 ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ทีเ่กดิจากนวัตกรรมองค์การ 
 ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาทุนแห่งความสุขชมุชน 

 3. ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทุนแห่งความสุข การ
กระจายรายได้  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม  รวมไปถึงธุรกิจ
ประเภทอื่นๆต่อไป จึงขอความกรุณาท่านโปรดตอบคำถามให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือดำเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปได้อย่างสมบูรณ์และข้อมูลที่ท่านให้ไว้จะเป็นความลับโดยจะนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

 ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณท่านที่ได้สละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้อย่างครบถ้วนหากท่านมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดต่อผู้วิจัย อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ เบอร์
โทรศัพท์ 081-881-7893 E-mail panida.ni@ssru.ac.th 
 
 
                                                            อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ 
                                                         วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  
                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุน
วัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 



   

ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมลูปัจจัยส่วนบคุคล 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง ❑ หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1)  เพศ  
 ❑   ชาย                           ❑  หญิง 
 
2)  อายุ  
 ❑ ต่ำกว่า 20 ปี                 ❑    21 - 30 ปี                   ❑   31 - 40 ปี  
 ❑   41 - 50 ปี                    ❑    มากกว่า 50 ปี 
 
3)  วุฒิการศึกษา   
 ❑ ปรญิญาตรีหรือต่ำกว่า ❑ สูงกว่าปรญิญาตรีขึ้นไป 
 
4)  ประสบการณท์ำงาน 
 ❑ น้อยกว่า 1 ปี ❑  1 - 3 ปี ❑ 4 - 5 ปี 
 ❑  6 - 8 ปี ❑  มากกว่า 8 ปีขึ้นไป  
 
 
ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจท่องเท่ียวโดยชุมชน  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง ❑ หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
 

1.  ประเภทของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ❑ กลุ่มการผลิตสินค้า ❑ กลุ่มการให้บริการ 
 ❑ อื่นๆ โปรดระบุ................................................. 
 
2.  ระยะเวลาในการดำเนินงานของกิจการ 
 ❑ น้อยกว่า 2 ปี ❑ 3 – 5  ปี 
 ❑ 5 – 7 ปี ❑ มากกว่า 8 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ตอนที่ 2  แบบสอบถามปจัจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมองค์การ 
คำชี้แจง  โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทีต่รงกับความเป็นจริงของ
ท่านมากที่สุดหรือสอดคล้องกับความรู้สึกของท่านมากทีสุ่ดเพียงคำตอบเดียว โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้
 ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากที่สุด 
 ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก 
 ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย 
 ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อคำถาม  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

1. ความใฝ่หาความรู้ 
1 ท่านมคีวามใฝ่รู้เพือ่แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ      

 
 
 

2 ท่านความริเริ่มในการทดลองสินค้า/บริการใหม่ ให้กับลูกค้า
อยู่เสมอ      

3 ท่านสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอยู่เสมอ      

2. ด้านความท้าทายกล้าเสี่ยง 
4 ท่านพร้อมเผชิญกับความเสี่ยง      

5 ท่านสามารถปรับตัวในกรณีที่ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ      

6 ท่านพร้อมแก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรค      

3. ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ทำ 

 

ด้วยและพร้อมที่จะทำตามข่าวสาร 

ปฏิบัติตามข่าวสารที่ได้รับนั้น 

 

7 ท่านมั่นใจในความสามารถด้านบริหารของตนเอง      

8 ท่านตัดสินใจบนพื้นฐานการวิเคราะหข์้อมลูอย่างละเอียด      

9 ท่านเข้าใจภาพรวมของกิจการอย่างชัดเจน      

4. ด้านความไวต่อสถานการณ์ 

 

ทำ 

 

ด้วยและพร้อมที่จะทำตามข่าวสาร 

ปฏิบัติตามข่าวสารที่ได้รับนั้น 

 

10 ท่านสามารถวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าได้      

11 ท่านสามารถปรับเปลี่ยนกิจการตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันได ้      

12 ท่านสามารถพัฒนาสินค้า/บริการใหม่ๆตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าได้ 

     

การรับรู้ความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล 
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

13 ท่านวางแผนในการบริหารงานอย่างยืดหยุ่น      
14 ท่านมคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์      



   

ข้อ ข้อคำถาม  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
15 ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง      

2. ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  

16 ท่านปรับปรุงพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา      
17 ท่านมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ของพนักงานเพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุง 
     

 
 
 

18 ท่านวางแผนกิจการจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมาในอดีต      
3. ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ 

19 ท่านมีการวางแผนกิจการอย่างต่อเนื่อง      

20 ท่านมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารกิจการ      

21 ท่านติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ      
4. ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด 

22 ท่านมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์      

23 ท่านวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของลูกค้า      

24 ท่านมีฐานข้อมูลเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า      

 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมองคก์าร 
 ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากที่สุด 
 ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก 
 ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย 
 ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อคำถาม  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
นวัตกรรมองค์การ 
1. ด้านการรับรู้ภาวะผู้นำ 

25 ท่านส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงกิจการ
ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

     
26 ท่านเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ       
27 ท่านสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้      

2. ด้านการทำงานเป็นทีม 

28 ท่านส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนกันเพ่ือพัฒนาทักษะ      

29 ท่านแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตรงตามความสามารถ      

30 ท่านส่งเสริมการสร้างบรรยากาศท่ีไว้วางใจกัน      
3. ด้านโครงสร้างองค์กร 

31 ท่านสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

     



   

ข้อ ข้อคำถาม  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
32 ท่านมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานมากกว่ากฎระเบียบที่เข้มงวด      

33 ท่านส่งเสริมพนักงานใหป้ฏิบัติงานอย่างยืดหยุ่น      

ตอนที่ 4  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ทีเ่กิดจากนวัตกรรมองค์การ 
 ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
 ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง มาก 
 ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง 
 ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง น้อย 
 ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

ข้อ ข้อคำถาม 
 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ความต้ังใจเป็นผู้ประกอบการ 

1. ด้านความต้ังใจแน่วแน่ 

34 ท่านมีความมุ่งมั่นในการธุรกิจเสมอ      
35 ท่านมั่นใจในการบริหารกิจการของตน      
36 ท่านตั้งใจคิดค้นผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอยู่เสมอ      

2. ด้านความต้องการประสบความสำเร็จ 

37 ท่านต้องการกิจการเป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย      
38 ท่านคาดหวังให้กิจการมีกำไร      
39 ท่านคาดหวังให้กิจการสามารถดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน      

3. ด้านแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ 
40 ท่านตั้ งใจสร้างกิจการ เพ่ือประโยชน์ทั้ งตนเองและ

พนักงาน 
     

41 ท่านศึกษาความรู้ด้านธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ      
42 ท่านมองหาความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอเพ่ือนำมาพัฒนา

กิจการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 5.1 ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ
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 5.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรม

หลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม” ประกอบด้วย 4 โครงการย่อยที่ต้องการวิจัยและพัฒนาด้านการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยการขับเคลื่อนด้วยทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการย่อยไปสู่การพัฒนาโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) แบบผสมผสานวิธีวิจัย (Mixed Methods Research) ทั ้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงนโยบายที่เน้นการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม เกิดผลที่ได้ในเชิงผลผลิต ได้แก่ 1) กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  2) องค์ความรู้จากการกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน  และ 3) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงอัธยาศัยที่กระจายการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายและสะดวกสบายขึ้น ทั้งยังเป็นการ
ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ชุดโครงการวิจัยในครั ้งนี ้มุ ่งศึกษาประเด็นปัญหาเชิงพื ้นที ่จังหวัดสมุทรสงคราม และใช้
กระบวนการวิจัยร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งผลักดันการเจริญเติบโตของชุมชนและเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ต่อไป  

คณะผู้วิจัย 
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บทนำ 

ธุรกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถือเป็นการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโตส่งผล
ให้เกิดการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในปี 2563 จากข้อมูลสถิติวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนมี
จำนวน 132,543 กิจการทั่วประเทศ โดยวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขึ้นเป็นมากกว่า 50 เท่าของปี 2558 ที่มีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่จดทะเบียนเพียง 2,465 กิจการ (ข้อมูลจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 
พ.ย.2563) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา จาก
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2561 - 2580) สาระสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน  
แนวคิดการ “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่า
มา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
และแนวคิดการ “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยังกล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  ความสามารถในการแข่งขันและ
มีอัตลักษณ์ชัดเจน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563) รวมทั้งโครงการของรัฐบาลที่
ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโครงการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 ล้านบาท โครงการพักชำระหนี้ เป็นต้น ยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัย
และพัฒนาของประเทศโดยการพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม เข้าไปตอบโจทย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563) จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐ
มีส่วนเข้าไปสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและสามารถยกระดับเข้าสู่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งผลกระทบจากการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติอีกด้วย 

แนวคิดของการดำเนินวิสาหกิจชุมชนมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหลายมิติ ดังแนวคิดของการสร้าง
ฐานของวิสาหกิจชุมชนบนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ John Elkingtonที่อธิบายถึงการสร้างลักษณะ “Triple 
Bottom Line” (John Elkington, 1997) ที่จะกระทบให้เกิดผลดีโดยมิติการดำเนินวิสาหกิจมี 3 มิติ คือ มิติทาง
สังคม มิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิติทางสังคม ประกอบไปด้วย 1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนวัฒนธรรม 3) 
ผู้นำและผู้ตาม 4) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง และ 5) เครือข่ายเรียนรู้ที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การสร้างจิตวิญญาณ
แห่งความคิด ประเพณีวัฒนธรรมสิ่งดีงามที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุมาเป็นยกระดับนำแนวคิดดังกล่าวมาสร้างด้วย
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กลุ่มหัวก้าวหน้าหรือผู้นำทางความคิดของชุมชนให้เกิดการตระหนักถึงรากฐานของตนเองให้มีการอนุรักษ์และหวง
แหนความเป็นรากฐานของตน จากภายใต้โครงสร้างของความสัมพันธ์ของสังคมที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้าง
การเคารพอาวุโส การสืบทอดความคิดต่างๆ มาเป็นการรวมกลุ่มกันในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ ให้กลายเป็นเครือข่ายชุมชนหรือเครือข่ายท้องถิ่น โดยการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้น
การขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรม ด้วยการนำภูมิปัญญา ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่
มีการตกผลึกจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นแนวคิด ผลิตสินค้าและบริการใช้เชิงสินค้าสร้างสรรค์(Creative) ในแต่ละท้องถิ่น
ชุมชนเพื่อสร้างเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมชุมชนในบริบทนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างฐานราก
เศรษฐกิจแห่งทุนวัฒนธรรมที ่ม ีการพัฒนาเป็นลำดับขั ้น ก่อตัวเป็นกลุ ่มเศรษฐกิจชุมชนภายใต้บริบท 
สภาพแวดล้อมในแต่ละแห่งของภูมิปัญญาสร้างมาเป็นการรวมกลุ่มอันเหนียวแน่นทางความรู้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การตลาด การจัดการและประสิทธิภาพต่างๆ 
(พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน, 2546)  

จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” การตั้งถิ ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำดินแดนแห่งนี้ 
สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กลองจากจังหวัดอุทัยธานี อพยพมาตั้งบ้านเรือนในถิ่นนี้ ชาวแม่กลองเดิมใน
จังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่น้ำเคยอยู่ริมแม่น้ำกำแพงเพชรมาก่อน เมื่อแม่น้ำนั้นตื้นเขิน การทำมาหากินของ
ราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทำเลที่อยู่ใหม่ เรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า “บ้านแม่กลอง” จากการศึกษา
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 2561 – 2565 พบว่า ประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่ด้านผลผลิตมีความต้องการพัฒนา
ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและ
บริหารให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งประเภทผลิตและบริการจำนวน 296 กิจการ โดยอันดับแรกเป็นกลุ่มประเภทแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหารมีจำนวน 89 กิจการ รองลงมา คือ กลุ่มผลิตสินค้าอื่นๆ จำนวน 48 กิจการ และกลุ่มผลิตพืช จำนวน 37 
กิจการ (ข้อมูลจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 พ.ย.2563) สมุทรสงครามเป็น
จังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตสินค้าและการบริการอีกหลายชนิดที่ประกอบกิจกรรมเชื ่อมโยง
เครือข่ายแบบธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมของสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตของชุมชน ลักษณะเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านความรู้และเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และการบริการ โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ เข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตการบริการ และเงินทุน เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (วัน
ชัย คนงาม และคณะ, 2550) ไม่ว่าจะเป็นงาน Coconut Festival ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวซึ่ง
เป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ทำให้เกิดการพบปะของเหล่าผู้ผลิตและผู้บริโภค (อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) และจังหวัดยังมีการกำหนดโครงการต่างๆที่ส่งเสริมผลิต แปรรูป และการตลาด
สินค้าเกษตรเชิงรุกและเตรียมความพร้อมสู่ SMEs (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) ดังนั้นด้วยบริบทของจังหวัดที่มี
ทรัพยากรโดดเด่นในการผลิตสินค้าชุมชนและจังหวัดสมุทรสงครามเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง พ้ืนที่นี้จึงเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ 

หนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พบว่า 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดผู้นำที่เข้มแข็ง ความรู้ความสามารถ การตัดสินใจ อีกท้ังขาดเครื่องมือการบริหารจัดการ
ภายในและการควบคุมสมาชิก (Natthawoot Kaewsombat, 2011) ยังสอดคล้องกับ Thanyamai Chiarakul 
(2014) ที่พบว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังขาดทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน
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และบัญชี ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะด้านภาษา รวมทั้งขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนยัง
มีความต้องการที่พัฒนาตนเอง โดยต้องการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารตลาดอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
(Chayanit Boonma, 2008) ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ (2560) พบว่า ความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาคนให้มี ความรู้ มีการพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภค พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้โดดเด่น พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี  ซึ่งปัญหาด้านผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนที่กล่าวมานั้นล้วนสร้างผลกระทบไปสู่การดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ 
ขาดการแสวงหาตลาด ระบบการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน นำไปสู่สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานและอำนาจในการต่อรองเรื่อง
ราคา จึงนับว่าเป็นปัญหาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน นอกจากนั้นการศึกษา เรื่องการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซยีน
ของ นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2562) ยังพบว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในวิสาหกิจชุมชนควรมีการ
จัดระบบ ข้อมูลที ่เข้าใจง่ายและสื ่อสารให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติได้  ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการตลาดนั้นควรมีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าเพ่ือขยายฐานตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีก
ทั้งควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจและเป็นช่องทางติดต่อ
กับลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ควรมีการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมี
ประโยชน์ในเรื่องการยืดอายุสินค้าให้เก็บได้นานขึ้น ป้องกันการชํารุดเสียหาย สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้
บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเสมือนการรับประกันคุณภาพสินค้า รวมถึงสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า และควรสื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้าให้เห็นถึงบริบทท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเป้าในการพัฒนาตามศักยภาพและการดำเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปเน้นการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป้าหมายในปี 2564 คือ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้และมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้า (อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, 2560)  

จากข้อมูลและสถานการณ์ดังกล่าวที่มแีนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การศึกษาชุด
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาด้านผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านทุนมนุษย์ และด้านโอกาสในการส่งออกสินค้า เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งโครงการเป็นชุดความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ด้านกลยุทธ์
การตลาดและประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านทักษะทุนมนุษย์ และองค์ความรู้ด้านการส่งออกระหว่างประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้สามารถทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและ
นำองค์ความรู้ที่ได้แก้ไขสถานการณ์และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจได้ 
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บทที่ 1  
ผู้ประกอบการ 

การเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเองเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญสำหรับคนจำนวนมากท่ีไม่อยากเป็นลูกน้องของใคร แต่
ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องมาจากไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ที่
จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องรวบรวมทรัพยากรที่เหมาะสม
จะส่งผลให้กระบวนการง่ายขึ้น ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการจะสามารถทำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจ
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจบนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎี อีกท้ังยังส่งผลให้ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลว 
ขณะเดียวกันธุรกิจกม็ีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จได้ 

ความหมายของผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คือผู้ลงทุนจัดตั้งธุรกิจขึ้นเพ่ือหวังกำไรโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุน 

ดำเนินการและควบคุมการทำธุรกิจด้วยตนเอง ผู้ประกอบการก็คือ “เถ้าแก่” ในความหมายดั้งเดิมนั่นเอง 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) หมายถึง ผู้ที ่เริ ่มก่อตั้งธุรกิจโดยใช้เงินทุนของตัวเองหรือจากแหล่ง

เงินทุนอื่นๆ และนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการบริหารจัดการโดยมุ่งหวังผลกำไรและความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน ในขณะเดียวกันพร้อมยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ดังนั้นผู้ประกอบการก็คือผู้ประกอบการธุรกิจนั่นเองและส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) 

ความหมายของธุรกิจ 
ธุรกิจ (Business) หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการ

แลกเปลี่ยนซื้อขาย และการบริการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจนั้น 
การผลิต หมายถึงการแปรสภาพวัตถุดิบหรือทรัพยากรต่างๆให้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค  เช่น อาหาร ยา

รักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น นั่นคือการผลิตสินค้าต่างๆ นั่นเอง 
ปัจจัยการผลิตที่สำคัญมี 4 อย่างคือ ที่ดิน แรงงาน เงินทุน และผู้ประกอบการ ปัจจุบันถือว่าเทคโนโลยี 

เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย 
การซื้อขาย หรือการแลกเปลี่ยน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพาณิชย์ คือกระบวนการจัดให้สินค้าถึงมือ

ผู้บริโภค อาจจัดได้หลายแบบ เช่น การขายปลีก การขายส่ง ตัวแทนจำหน่าย การขายตรง การขายทางสื่อๆ เป็น
ต้น 

การบริการ เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่ไม่มีตัวตน การบริการเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค เช่น 
ธนาคาร การขนส่ง เสริมสวย การรับซักรีด โรงภาพยนตร์ โรงแรม การท่องเที่ยว เป็นต้น 
ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) 
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 ธุรกิจเอสเอ็มอีย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 ปัจจุบันธุรกิจ SMEs ของไทยมีจำนวนของธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและมีการจ้างงานมากจึงเป็นเสาหลัก
ของเศรษฐกิจของประเทศ 

 
 
ลักษณะของสถานประกอบการที่เป็นธุรกิจเอสเอมอี (SME)  

สถานประกอบการ จำนวนคนงาน จำนวนเงินทุน 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 

ไม่เกิน 50 คน 
50 – 200 คน 

ไม่เกิน 20 ล้านบาท 
50 – 200 ล้านบาท 

 
ปัญหาของการประกอบการ SME  

กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปปัญหาของ SME ไว้ดังนี้ 
1. การขาดวิญญาณของผู ้ประกอบการ  ผ ู ้ประกอบการจำนวนมากยังขาดคุณสมบัติพิเศษของ

ผู้ประกอบการบางประการ เช่น กล้าได้กล้าเสีย ต้องการเป็นนายของตัวเอง รักการท้าทาย มีระเบียบ
วินัยสูง รักความอิสระ เป็นต้น 

2. การจัดการไม่ดีพอ อ่อนด้อยค้านการจัดการ ขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การจัดองค์กรการผลิต 
การเงินและการตลาด 

3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สถานประกอบการต้องเริ่มจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
จึงจะประสบความสำเร็จ ขาดแรงงานที่มีฝีมือ อาจเพราะมีทุนน้อยหรือจัดหาผู้มีฝีมือไม่ได้  

4. ต้นทุนการผลิตสูง การบริหารจัดการการผลิตไม่มีคุณภาพทำให้เกิดของเสียมาก ต้นทุนการผลิตจึงสูง 
ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ 

5. การแข่งขันสูง สภาพการธุรกิจปัจจุบันใคร ๆ ก็ลงมาทำธุรกิจได้ มีทั้งชาวต่างชาติและนายทุนภาย ใน
ประเทศในธุรกิจเกี่ยวจะมีผู้ประกอบการมากราย 

6. ปัญหาของระบบราชการ ความไม่มีเอกภาพ มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือทำให้เกิด
ปัญหาความร่วมมือและความล่าช้า 

วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) 
ความหมาย 

วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี ่ยวกับการผลิตสินค้า การ
ให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบ
กิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
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 "ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน) 
ลักษณะสำคัญของวิสาหกิจชุมชน  มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ 

1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน 
แรงงานในชุมชน เป็นหลัก 
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5. มีการดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะ

บุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ของ
วิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ความเป็นมา 
         ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่มากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึง
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้
ในระดับหนึ่ง ธุรกิจในระดับนี้ยังมีปัญหาที่ประสบอยู่ คือ 
             - ไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ 
             - การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และความ
ต้องการไม่ชัดเจน รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ 
หลักการ 
             เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจำนวน
หนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง
รายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี 
  จากการศึกษาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากพบว่ามีคุณสมบัติที่ คล้าย ๆ กัน
ดังต่อไปนี้ 

1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเป็นผู้นำ รักความอิสระ ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร แม้จะล้มเหลว
ก็ไม่ย่อท้อแก้ไขแล้วสู้ต่อไปไม่ละทิ้ง  

2. กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง การประกอบการอาจสำเร็จหรือล้มเหลวได้ต้องตัดสินใจบนข้อมูลที่
ถูกต้อง 
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3. พร้อมที่จะทำงานหนัก อดทนขยันหมั่นเพียร เพราะการประกอบธุรกิจต้องสนใจและเอาใจใส่
ตลอดเวลา  

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะสนใจบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะลูกค้า  
5. มีความรู้เกี่ยวกับกิจการที่ตนประกอบการและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงกิจการ

ของตน  
6. ต้องมีทุนอยู่จำนวนหนึ่งในการประกอบการไม่ใช่กู้จากสถาบันการเงินทั้งหมด  
7. มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและสังคม จึงจะทำให้สถานประกอบการ

เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

ธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากเพราะมีปัจจัยต่างๆดังนี้  
1. ความอิสระคล่องตัว การมีขนาดเล็ก มีคนงานไม่มาก โครงสร้างขององค์กรเรียบง่ายทำให้

ตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็ว 
2. การเอาใจใส่ลูกค้าทำได้ง่าย การเสนอสินค้าหรือบริการที่ถูกใจลูกค้าเฉพาะรายทำได้ทั่วถึง 

ธุรกิจขนาดเล็กย่อมมีลูกค้าน้อยราย มักมีลูกค้าประจำจึงบริการได้ทั่วถึง และคุ้นเคยกันมีการซื้อ
ซ้ำบ่อยครั้ง 

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสินค้าและบริการทำได้รวดเร็ว ลงทุนไม่มาก ทำให้สินค้าทันสมัย 
ปรับปรุงบ่อยครั้ง ออกสินค้ารุ่นใหม่อยู่เสมอ ย่อมถูกใจลูกค้า 

4. แรงจูงใจจากผลกำไรของธุรกิจ ผู้ประกอบการจะได้รับผลกำไรเป็นของตนทั้งหมดทำให้มุมานะ
ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเต็มที่ 

5. การติดต่อสื ่อสาร สายการติดต่อสั้นเข้าใจง่าย การถ่ายทอดคำสั่งจากผู้ประกอบการมายัง
พนักงานทำได้รวดเร็ว แก้ไขได้ง่ายชัดเจน ฉับไว 

ข้อแนะนำสำหรับผู้เริ่มประกอบการ 
 ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจส่วนใหญ่ให้คำแนะนำไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 รวบรวมข้อมูลด้านการตลาด ควรศึกษารวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

1. ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
2. ทำเลที่ตั้ง มีลักษณะอย่างไร บริเวณใกล้เคียงมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน แหล่งวัตถุดิบ 

ความต้องการสินค้าที่ตนจะผลิต เป็นต้น 
3. การคมนาคม และสาธารณูปโภคของแหล่งที่ตั้ง 
4. คู่แข่งขัน มีธุรกิจที่คล้ายกันจำนวนเท่าใด ปริมาณการผลิต ราคา และสภาพการบริการ 
ขั้นที่ 2 เงินลงทุนและผลตอบแทน ควรพิจารณาหลายประการ เช่น 
➢ ต้องใช้เงินลงทุนเท่าใด 
➢ จุดคุ้มทุนกี่ปีจึงจะมีกำไร 
➢ ผลตอบแทนคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนต่อปี 
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➢ ระยะเวลาที่คืนทุน 
ขั้นที่ 3 แหล่งที่มาของเงินทุน 
จะได้เงินทุนมาจากไหน (จากเงินออม จากเงินกู้) ดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะเวลาที่กู้สัมพันธ์กับการดำเนินงาน

ธุรกิจหรือไม่ 
ขั้นที่ 4 ความพร้อมของผู้ประกอบการ ได้แก่  
ความมุ่งมั่น ความอดทน ความรู้ด้านธุรกิจ วิธีแก้ปัญหาเมื่อธุรกิจประสบปัญหา การประเมินผล การ

ประกอบการ เป็นต้น 
ขั้นที่ 5 การตัดสินใจ 
นำข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมาประมวลเพื่อตัดสินใจว่า จะลงทุนหรือไม่ลงทุน ถ้าได้ข้อมูลที่ละเอียดและ

ถูกต้องแม่นยำและผู้ประกอบการมีความพร้อมย่อมประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ 
ผู ้ประกอบการคือคนที่เต็มใจที ่จะเสี ่ยงเพื ่อทำกำไรรวมถึงการควบคุมตนเองของการดำเนินธุรกิจ 

ผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จ ต้องการความรู้ทางธุรกิจเพื่อให้มีเงินทุนบางส่วน ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างของ
ใครและเต็มใจทำงานหนัก นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีความรู้ในการบริหารธุรกิจ เช่น บุคลากร การจัดการ การเงิน
และการบัญชี การจัดซื้อ การจัดการและการจัดการธุรกิจโฆษณาไล่ระดับ เอกสารประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้าน
การขนส่งและการจัดการวงจรธุรกิจ ฯลฯ ผู้ที่สนใจทำธุรกิจต้องเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
เอกสารอ้างอิง 
บุณฑวรรณ วิงวอน. (2556). การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ธงชัย สุทธิสม. (2559). การเป็นผู้ประกอบการ. สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 
สมคิด บางโม. (2553). การเป็นผู้ประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ 4: สำนักพิมพ์เอส เค บุ๊คส์. 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE). เข้าถึงได้จาก

https://smce.doae.go.th/smce1/index.php 
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บทที่ 2 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการเพื่อขายให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งของนั้น
ก้าวหน้าไปมาก ทำให้มีผู้ผลิตจำนวนมากและมีสินค้าที่ผลิตเป็นจำนวนมาก มีการแข่งขันสูง สินค้าจะต้องมีอยู่ใน
ตลาดและประสบความสำเร็จให้มีคุณภาพสูงและแตกต่างจากที่อ่ืนผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักสินค้า
ด้วย 
ผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยช่องทางการจำหน่ายทางการตลาด
ไปสู่ผู้ใช้ แต่การตัดสินใจทางการตลาดจะต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ หลายประการ ได้แก่ จำนวนคนกลางที่ใช้จะต้องใช้
มากน้อยเพียงไร การรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างคนกลางต่างๆ จะทำอย่างไรบ้าง หรือจะเลือกคนกลาง
เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง และสถานที่ตั ้งของศูนย์กลางจำหน่าย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตขึ ้นก็มี
ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน จะต้องมีคุณภาพและสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงกับความต้องการมาก
ที่สุด 
 ในตลาดทั่วไปมักจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นำออกสู่ตลาดอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการโฆษณาเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้รับการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาให้ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่ง
อย่างซึ่งอาจซื้อเพราะความพึงพอใจในสินค้านั้น และมักซ้ือเพราะชื่อเสียงของสินค้าและผู้ผลิตด้วย ดังนั้นจึงมีผู้ให้
ความหมายของผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์คือผลรวมของความสามารถต่างๆ ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า  
เช่น การออกแบบประโยชน์ใช้สอย สี ขนาด การบรรจุหีบห่อ และความมีชื่อเสียง เป็นต้น 
 ผลิตภัณฑ์ จึงหมายถึง สิ่งที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เกิดความต้องการเพื่อนำไปบรโิภค 
หรือเพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสินค้าและบริการ 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ ์
 ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้ 

1. ประโยชน์หลัก หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ประโยชน์พื้นฐาน คือ ใช้เป็น
พาหนะการเดินทาง เป็นต้น 

2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัส หรือ รับรู้ได้ เช่น 
ลักษณะ รูปแบบ สีสัน บรรจุหีบห่อ ตราสินค้า เป็นต้น 

3. คุณสมบัติท่ีคาดหวัง หมายถึง กลุ่มคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้รับและใช้เป็นข้อ
ตัดสินใจในการซื้อ เช่น อาหารต้องสะอาด สด อร่อย เป็นต้น 
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4. ประโยชน์พลอยได้ หมายถึง ประโยชน์เพิ่มเติม หรือ บริการที่ผู้ซื้อจะได้ควบคู่ไปกับการซื้อ เช่น ส่งถึง
บ้าน การรับประกัน การติดตั้ง(เช่นเครื่องปรับอากาศ) หรือบริการอ่ืนๆ เป็นต้น 

5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่วนของผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาไป หรือเปลี ่ยนแปลงไป เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าในอนาคต เช่น หม้อหุงข้าวไม่ล้นหุงข้าวเหนียวได้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ใช้ติดต่อ ดูรายการโทรทัศน์ ถ่ายรูป และมี Option อ่ืนๆ อีกหลายอย่าง เป็นต้น 

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
 กระบวนการบริหารผลิตภัณฑ์มิได้เสร็จสมบูรณ์เมื่อสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว แต่จะหมายรวมถึงขั้นตอน
ต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมือนสิ่งมีชีวิต มีเกิด เติบโต รุ่งเรือง และร่วงโรย ตามหลักทั่วไปของการตลาดนิยมแบ่งวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) ออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 

1) ขั้นการแนะนำผลิตภัณฑ์ คือช่วงเวลาที่บริษัทได้เสนอสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ทำให้ต้องลงทุนสูงใน
การส่งเสริมการขายเพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักและสนใจ คู่แข่งขันมีไม่มากหรืออาจไม่มีเลย ช่วงนี้ถือเป็นช่วง
เกิดของผลิตภัณฑ์ 

2) ขั้นการเจริญเติบโตของตลาด ปริมาณการขายมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์จะทำ
กำไร ต้นทุนการผลิตจะลดลงเพราะปริมาณการขายสูง คู่แข่งขันเริ่มส่งสินค้าชนิดเดียวกันออกสู่ตลาด
โดยติดเครื่องหมายยี่ห้ออ่ืน  

3) ขั้นการเจริญเติบโตเต็มที่ของการตลาดหรือขั้นรุ่งเรือง ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป ยอดขายสูง
ติดต่อกันไป อัตราการเจริญเติบโตลดลง มีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้น บริษัทจะต้องตัดสินใจว่าจะลด
ราคาลงหรือไม่ หรือใช้ความพยายามในการขายมากขึ้น กำไรเริ่มลดลงจนถึงระดับต่ำสุดที่สามารถ
ยอมรับได ้คู่แข่งขันบางรายอาจถอนตัวออกไป 

4) ขั้นระยะร่วงโรย การขายเริ่มลดลง ลูกค้าใหม่ที่จะซื้อสินค้ามีน้อยลง ยอดขายลดลง หากสินค้าไม่มี
การพัฒนากำไรจะลดลงตามลำดับจนถึงไม่มีกำไรนับเป็นขั้นสุดท้ายของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การ
ขายลดลงค่อนข้างรวดเร็ว สินค้าใหม่เข้ามาแทนที่สินค้าเก่า ตัวอย่าง โทรทัศน์สีเข้าแทนที่โทรทัศน์
ขาวดำ เป็นต้น คู่แข่งถอนตัวออกจากตลาดมากมาย ในที่สุดผลิตภัณฑ์นั้นก็ถูกยกเลิกไป 

กลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ 
 การผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 

1) คุณภาพ ได้แก่ ประโยชน์การใช้งาน อายุ ประหยัด มีมาตรฐาน ความคงทน ฯลฯ 
2) รูปลักษณะ ได้แก่ รูปแบบ สีสัน กลิ่นรส ฯลฯ 
3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะเด่นถูกใจลูกค้า ให้พิจารณากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหลัก 
4) ตราสินค้า ว่าควรจะมีหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร 
5) การบรรจุหีบห่อ ควรมีลักษณะอย่างไรจึงจะดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุด 
6) สลากสินค้า ต้องกระทัดรัดเข้าใจง่ายมีรายละเอียดครบถ้วน 

กลยุทธ์บริหารผลิตภัณฑ์ มี 6 แนวทางดังนี้ 
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1) การเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในสายผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มรสชาติต่างๆ เป็นต้น หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เสนอ
ตลาด 

2) การลดผลิตภัณฑ์จากสายผลิตภัณฑ์ คือการถอดผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายต่ำออกจากตลาด เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย หรือลดผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย 

3) การคัดแปลงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเปลี่ยนวัตถุดิบใน
การผลิต  

4) การพัฒนาวิธีใช้ หรือประโยชน์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม เช่น หม้อหุงข้าวพัฒนาไม่ให้มีการล้นและ
สามารถหุงข้าวเหนียวได้ โทรศัพท์มือถือพัฒนาให้เห็นภาพผู้พูดได้ด้วย 

5) การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ ตำแหน่งในความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น สินค้าสำหรับกลุ่มผุ้สูงอายุ 
สินค้าสำหรับกลุ่มคุณแม่ เป็นต้น 

6) การตั้งใจทำให้ผลิตภัณฑ์ล้าสมัย เช่น เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบใหม่ หรือ เทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 กลยุทธ์ ทั้งหมดดังกล่าวมีหลักสำคัญ คือ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่งใน
ตลาด แต่สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ คุณภาพสูง และ ภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ต้องดี 
 
การบรรจุภัณฑ์ 
ความหมายและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 

 ความหมายของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการ
บรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึง
มือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม จากความหมายพอสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นหมายถึงเรื่อง
ของวิทยาศาสตร์ และเรื่องของศิลปะที่ใช้เพื่อการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทำให้เกิดความ
เสียหายกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้า
โดยไม่ให้ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์นั้น ๆ จะต้องมีต้นทุนของการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป 

ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ ประเทศของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรม และ
การประมงมากมาย  เช่นผักสด ผลไม้สด และสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล  สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความเสียหาย
มากเนื่องจากสภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายเหล่านั้น
ลงได้ซึ ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตที ่กล่าวถึงมือผู ้บริโภคในสภาพที่ดี และจะทำให้ขายได้ในราคาที ่สูงอีกด้วย  
นอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากอาหารแปรรูปถ้าการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสมมี
ส่วนที่จะช่วยลดความเสียหายและสามารถ  จำหน่ายได้ในราคาที่สูงเช่นกัน        

จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิต   ทั้งหลายซึ่งสามารถสรุปเป็น
รายละเอียดเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
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1. รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสินค้า  เริ่มตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้   ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้น ความร้อน  แสงแดด และการปลอมปน  
เป็นต้น 

 2. ให้ความสะดวกในเรื่องการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการ   ขนส่ง เพราะสามารถรวม
หน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลายผลนำลงบรรจุในลังเดียว  หรือเครื่องดื่มที่เป็น
ของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้  เป็นต้น 

 3. ส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้น
บรรจุภัณฑ์จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า
และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวของ
บรรจุภัณฑ์  นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman) ที่มา e-learning online สถาบัน กศน.
ภาค ก  
องค์ประกอบการบรรจุภัณฑ์ 

รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตสำนึกของผู้ผลิตสินค้าและสถานะ 
(Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่สำคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย
ที่สุดเมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่
ได้รับมาเป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายทั่ว ๆ ไปในการออกแบบมีดังนี้ 

1. เด่น (Stand Out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑ์จำต้องออกแบบให้เด่น
สะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑ์ของ
คู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมาคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์หรืออาจใช้การตั้งตรา
สินค้าให้เด่น 

 2. ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู ้ส ึกที ่จะต้อง
ก่อให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการสังเกตเห็น แล้วจูงใจให้อ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์การออกแบบตรา
ภาพพจน์ให้มีความแตกต่างนี้เป็นวิธีการออกแบบที่แพร่หลายมากดังได้บรรยายไว้ในหัวข้อทฤษฎีตราสินค้าตรา
สินค้า (Brand) 

 3. ความรู้สึกร่วมที่ดีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดีต่อศิลปะที่
ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวม เริ่มจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือ
จูงใจให้ตัดสินใจซื้อ และจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อได้ จึงก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอยากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์นั้น 

 ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงสินค้า หรือบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายที่แสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 

ตราสินค้าหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน คือ 
 - ชื่อตรา (brandname) ส่วนของตราที่เป็นชื่อหรือคำพูดหรือข้อความซึ่งออกเสียงได้ เช่น ซันโย 

ฟิลิปส์ 
 - เครื่องหมายตราสินค้า (brandmark) ส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจำได้แก่ ออกเสียงไม่ได้ 

ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันที่ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายต่าง ๆ เหล่านี้ 
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 - เครื่องหมายการค้า (trademark) ส่วนหนึ่งของตราหรือตราที่ได้จดทะเบียนการ เพื่อป้องกัน
สิทธิตามกฎหมายแต่ผู้เดียว 

 - ลิขสิทธิ์ (copyright) สิทธิตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
 - โลโก้ (logo) เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือองค์การหนึ่ง ๆ 
บทบาทและหน้าที่ในการตลาดของบรรจุภัณฑ์ 
การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หรือการบรรจุหีบห่อนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ

การขนส่งและการจำหน่ายสินค้าทุก ประเภท ทั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิดจำเป็นต้องอาศัยการบรรจุหีบห่อแทบ
ทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์
จากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอก และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกใน
การนำผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด พร้อมทั้งก่อให้เกิดความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์ออกใช้ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์
ยังมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเร่งเร้าให้ เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย  ด้วยเหตุ
ดังกล่าว บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความสำคัญขึ้นมาเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้ผลิตนำมาเป็นเครื่องมือ
สำหรับการแข่งขัน ซึ่งถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีฐานะเป็นพระเอก (The Lead) บรรจุภัณฑ์ก็เปรียบเสมือนพระ
รอง (The Subordinate)ที่นำมาเน้นย้ำการบริการตัวเองเป็นผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัวหรือตรา
สินค้า (Brand) ต่อผู้ใช้ประจำได้อย่างรวดเร็ว และยังพยายามที่จะจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้ให้เกิดความสนใจอยากที่จะ
ทดลองใช้ เป็นครั้งแรกอีกด้วย ดังสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมาตลอด ยิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์มีการคิดค้น 
การผลิต การแข่งขันมากเท่าใด การบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามไปมากเท่านั้น จนกระท่ังปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญสำหรับสินค้าและการตลาดอย่างจะขาดเสียซึ่งสิ่งหนึ่งใด มิได้ ทั้งนี้
เ พ ร า ะ บ ร ร จ ุ ภ ั ณ ฑ ์ ไ ด ้ แ ส ด ง ห น ้ า ท ี ่ แ ล ะ บ ท บ า ท ใ น ก า ร ต ล า ด คื อ 
   1.การบรรจุและการคุ้มครองป้องกัน (Containment and Protection)  
   บรรจุภัณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องเอ้ืออำนวยหน้าที่ต่อการบรรจุและ การคุ้มครอง ซึ่ง
ภาชนะจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย อันเนื่องจากการขนส่ง ป้องกัน
การเน่าเสีย เก็บรักษาง่ายไม่เสื่อสลายไว ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคย่อมไม่ต้องการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารที่เป็น
พิษ หรือบาดแผล อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์  

 2. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification) บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
ทันที โดยการใช้ชื่อการค้า (Trade Name) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ของผู้ผลิต แสดงชนิดและลักษณะ
ประเภทของสินค้าเข้ามาเป็นเครื่องบ่งชี้ ให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ง่าย ด้วยการใช้รูปร่าง รูปทรง ขนาด ตัวอักษร สีสัน 
ที่เด่นชัดและแสดงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์แข่งขันอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถ 
จดจำได้ง่าย 
   3. การอำนวยความสะดวก (Convenience) ในแง่ของการผลิตและการตลาด นั้น บรรจุภัณฑ์
ต้องเอ้ืออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถที่จะ
วางเรียงซ้อน (Stacking) กันได้ง่าย ขนาดและรูปร่างจึงต้องมีความพอเหมาะ (Fitness Size) และยังต้องง่ายต่อการ
นำไปวางเรียงในชั้นวางของขายตามร้านค้าหรือแสดงโชว์ (Easy to Stack and Display) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
อำนวยความสะดวกต่อผู้บริโภคนั้น เป็นการอำนวยความสะดวกในแง่ของการนำไปใช้สอยตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์
แต่ละ ชนิด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้งานและการเก็บรักษาดังนั้นผู้ออกแบบจึงต้องออกแบบให้มี
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ความเหมาะสมกับพฤติกรรมและสรีระร่างกาย ของผู้บริโภค เช่นมีขนาดที่เหมาะกับมือสะดวกต่อการจับ ถือ หิ้ว มี
ความปลอดภัยและเหมาะสมกับภาวะของการใช้งาน เป็นต้น  
  4. กา รด ึ ง ด ู ด ค ว า มสน ใ จผ ู ้ บ ร ิ โ ภ ค  ( Consumer Appeal) กา รท ี ่ บ ร ร จ ุ ภ ั ณฑ ์ จ ะ   
สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดีนั ้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง อาทิเช่น ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง สีสัน วัสดุ ข้อความ ตัวอักษร การแนะนำวิธีใช้ ฯลฯ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นบรรจุภัณฑ์
มีการดึงดูดความสนใจผู้บริโภคนี้เป็นหน้าที่ ของนักออกแบบที่จะต้องสร้างสรรค์สิ่งประกอบต่าง ๆ นี้ ให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารและให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ จิตวิทยาต่อผู้บริโภค หรือตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค (To Fit the Consumer’s Need) เช่น - ออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีหลายชนิด เพราะผู้บริโภคมีความ
ต้องการ ขนาดปริมาณ ตลอดจนงบประมาณการซื้อที่แตกต่างกัน 
 - การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ ที่ให้ความรู้สึกสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ท่ีห่อหุ้ม อยู่ภายใน เช่น ใช้สีแดง ชมพู เขียว 
ฟ้า กับบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางหรืออาหาร เพ่ือช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้รู้สึกสดใส น่ารับประทาน น่า
ใช้เป็นต้น  
 - การใช้รูปร่างรูปทรงบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับมโนทัศน์ กาลเวลาและ โอกาส (Contemporary Period) ก็
เป็นสิ่งหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้เช่นกัน เช่น เทศกาลวันแห่งความรัก วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ ซึ่ง
รูปร่างลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวบ่งบอกให้ผู้บริโภคทราบว่าควรจะ นำไปใช้ในโอกาส เวลา หรือกรณีใด
จึงจะเป็นการเหมาะสม  
  5. การเศรษฐกิจ (Economy) บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าที่สำคัญอีก ประการหนึ่งก็คือ เป็น
องค์ประกอบร่วมในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ เพราะถือว่าเป็นต้นทุนการผลิต (Production Cost) อีก
อันหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกำไร เกิดการจ้างงานตลอดจนการนำเอาทรัพยากรอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ และทำให้บรรจุภัณฑ์มี
หน้าที่ดังที่กล่าวมาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกำหนดราคาและทำให้เกิดการหมุนเวียนในแง่ของการเศรษฐกิจก็ 
ได้แก่  
 - ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Cost of Packaging Materials)  
 - ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Cost of Manufacturing the Package)  
 - ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง (Cost of Storage and Shipping)  
 - ราคาของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ (Cost of Equipment 
used to Manufacture and Fill package)  
 - ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง (Cost of Associated Labor) 
 ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ มิใช่เพียงแต่มีผลต่อการกำหนดราคาของสินค้าเท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจ
เกิดการหมุนเวียนไปอย่างครบวงจร บรรจุภัณฑ์จึงนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ใน
แต่ละยุคสมัยได้ดีอีกด้วย 
เอกสารอ้างอิง 
บุณฑวรรณ วิงวอน. (2556). การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ธงชัย สุทธิสม. (2559). การเป็นผู้ประกอบการ. สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 
สมคิด บางโม. (2553). การเป็นผู้ประกอบการ. พิมพ์ครั้งที่ 4: สำนักพิมพ์เอส เค บุ๊คส์. 
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บทที่ 3 
กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมทางธุรกิจและเป็นการสื ่อสารข้อมูล สินค้า บริการ 
ขององค์กร ที่มุ ่งส่งเสริมให้ผู ้บริโภคเกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจ ตลอดจนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ  
เพื่อก่อให้เกิดความพอใจสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องอาศัยการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งต่อสินค้าหรือบริการของตนเองให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความพึงพอใจ 
ความหมายของการตลาด  

การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถส่งผลกระทบระหว่างกัน เช่น การกำหนดสินค้า 
หรือบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า
(Wiliam J. Stanton) 

การตลาด หมายถึง กระบวนการที่ธุรกิจ สร้างสรรค์คุณค่า สินค้าหรือบริการ ให้แก่ลูกค้าและสร้าง
ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับลูกค้า เพ่ือให้เกิดการสั่งซื้อและซื้อซ้ำจากลูกค้า (Armstrong and Kotler) 

การตลาด หมายถึง กิจกรรมของธุรกิจ โดยผ่านการสร้างสรรค์ สื ่อสาร ส่งมอบ และแลกเปลี ่ยน 
เพ่ือสนองความต้องการ และให้คุณค่าแก่ลูกค้า หุ้นส่วน และสังคมวงกว้าง (สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา) 

การตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคมและการจัดการ ที่กระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หาสิ่งมา
ตอบสนองความจำเป็น (Need) และความต้องการ (Want) โดยการสร้างและการแลกเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์และคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์กับผู้อ่ืน (Philip Kotler) 
ความสำคัญของการตลาด 

1. การตลาดทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของสินค้าและบริการ สามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในสังคมให้สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

2. การตลาดช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง ด้วยการตอบสนองให้ลูกค้าพึงพอใจ 
3. การตลาดเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้บริโภค ได้มีโอกาสพบกันเพื่อและเปลี่ยนสินค้าและ

บริการตามความพอใจ   
4. การตลาดเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโต 
5. การตลาดมาเป็นเครืองมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที

ต้องการได้ 
การตลาดบริการ  

การตลาดบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ไม่มีสินค้าที่จับต้องได้ หรือหมายรวมถึงธุรกิจที่เน้นการให้บริการเป็น
หลัก และไม่มีผลในการเป็นเจ้าของ การบริการเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น การซื้อสินค้ามีบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี หรือการซื้อขายรบ้านใหม่ที่มักจะมีบริการ
ติดต่อสถาบันการเงินให้กับลูกค้า รวมถึงมีการบริการรับซื้อบ้านเก่า 
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การตลาดบริการ เกี่ยวข้องกับ  
1. ก ิจกรรมของกระบวนการส ่งมอบ (delivery activity) หมายถ ึง การดำเน ินการหร ือการกระทำ 
(performance) ใดๆ ของธุรกิจให้บริการอันเป็นผลให้ผู้ ร ับบริการ (ลูกค้า) ได้ร ับการตอบสนองตรงตาม 
ความต้องการ เช่น การที่ลูกค้ามารักษาอาการป่วย สิ่งที่ต้องการคือหายป่วย ดังนั้นกิจกรรมของกระบวนการส่ง
มอบก็คือจะต้องรักษาให้หายป่วยตามความต้องการ 
2. สินค้าที่ไม่มีตัวตน (intangible goods) หมายถึง "การบริการ" ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ 
ซึ่งได้แก่ คำปรึกษา การรับประกัน ให้ความรู้ การให้บริการความบันเทิง การท่องเที่ยว เป็นต้น 
3. ความต้องการของผู้รับบริการ (customer  need and want) หมายถึง ความจำเป็นและความปรารถนา
ของลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริการนั้นๆ เช่น อาหารอร่อย บรรยากาศดี มีดนตรี มีความสุข-สนุก  
4. ความพึงพอใจ (customer satisfaction)  หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังนั้น ในธุรกิจทั่วไป เช่น ในร้านอาหาร ความพึงพอใจต่อสินค้าท่ีมีตัวตน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ขนม 
ความพึงพอใจต่อสินค้าที่ไม่มีตัวตน(การบริการ) ได้แก่ การต้อนรับ การรับคำสั่งอาหาร รอยยิ้ม การแสดงออกใน
ทางบวก ความเต็มใจในการบริการ บรรยากาศโดยรอบ ความสะอาด  
 
แนวคิดทางการตลาด (The marketing concept)  
 1. แนวความคิดมุ ่งการผลิต (Production Concept) คือ การให้ความสำคัญกับการผลิตและ
กระบวนการผลิต โดยพยายามคิดค้นวิธีการผลิตใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากภายใต้
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำท่ีสุดการผลิตในจำนวนที่มากพอ แล้วจึงตั้งราคาได้ถูกกว่าคู่แข่ง (ของถูก เป็นที่ต้องการ)  

2. แนวความคิดมุ่งผลิตภัณฑ์ (Product Concept) คือ ต้องการพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะทำให้สินค้า
เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคา  
เพ่ือสร้างความแตกต่างและดีกว่า ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (ของดี มีคนหาซื้อ)  

3.แนวความคิดมุ ่งการขาย (Selling Concept) คือ การพยายามที ่ปรับปรุงรูปแบบวิธ ีการขาย  
โดยมีการฝึกอบรมเกี ่ยวกับเทคนิคการขายให้กับพนักงานขาย มีการส่งเสริมการตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น  
การส่งเสริมการขายด้วยของแจก ของแถม การเผยแพร่ข่าวสาร การจัดกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 
และตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งนี้ต้องคัดสรรพนักงานที่มีความสามารถในด้านของเทคนิคการขาย (มีคนมาเสนอขาย, หา
ซื้อง่าย จึงต้องการ)  

4.แนวความคิดมุ่งการตลาด (Marketing Concept) คือ การหาข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภค
ให้มากที ่ส ุดแล้วนำข้อมูลที ่ได้ร ับมาดำเนินการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู ้บริโภคมากที่สุด   
โดยทำการวิจัยตลาด วิจัยพฤติกรรมของผู ้บริโภค แล้วนำข้อมูลมาผลิตเป็นสินค้าหรือปรับปรุงสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค เลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความต้องการ 
แล้วจึงผลิตสินค้า ไปตอบสนองความต้องการนั้น (ของถูกใจ มีคนซื้อ)  
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5. แนวความคิดมุ่งการตลาดเพื่อสังคม (Societal marketing Concept) คือ แนวทางในการดำเนิน
กิจการทีใ่ห้บริการช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่าง ๆด้วย ถือเป็นการธุรกิจเพ่ือสังคม ห่วงใยสังคม และ 
ห่วงใยสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม สินค้าดีแล้ว ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ ต่อสังคมด้วย (ของดี และ
ผู้ผลิตดี มีคนรัก) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ จำเป็นต้องวิเคราะห์ ในลักษณะที่เรียกว่า 
“SWOT analysis ได้แก่  

ปัจจัยภายในองค์กร 
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการ

แข่งขันทางธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย ธุรกิจเป็นที่คนรู้จัก มีช่องทางการขายที่หลากหลาย มีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญ  ความเป็นทีม คุณภาพบริการ ประเพณ ีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness Analysis) เป็นการวิเคราะห์ จุดบกพร่องของธุรกิจที่ควรได้รับ
การแก้ไข เช่น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกน้อย ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ระเบียบกฎเกณฑ์ขั้นตอน
ภายในที่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 
3. การวิเคราะห์โอกาส (opportunity Analysis) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่สามารถเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจ ที่ส่งผลต่อธุรกิจในแง่บวก เช่น มีคู่แข่งขนน้อยราย การเติบโตของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รัฐบาลให้การสนับสนุน เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats Analysis) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ไม่สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  
ส่งผลต่อธุรกิจในแง่ลบ ทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้ไม่สะดวก เช่น คู่แข่งขันจำนวนมากเศรษฐกิจตกต่ำ ความขัดแย้ง 
เป็นต้น 

ส่วนประสมทางการตลาด 7 P 
   ส ่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที ่สำคัญในการดำเนินงานการตลาด  
เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ โดยต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
ประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (สินค้า/ผลิตภัณฑ์) และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 
(ธุรกิจบริการ) 

2. ด้านราคา (Price) คือ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)  
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) คือ ทำเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนำเสนอบริการ 
(Channels) ตลอดถึงการติดต่อสื่อสาร 
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4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม ช่วย
กระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ 

5. ด้านบุคคล (People) คือ พนักงาน (Employee) ที่ต้องผ่านการคัดเลือก การฝึกอบรม ต้องมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

6. ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) คือ 
การสร้างคุณภาพโดยรวม เป็นการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  

7. ด้านกระบวนการ (Process) คือ เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการ
บริการ ที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า 7 C 
1. Customer Value  คือ การที่ลูกค้าคำนึงถึงคุณค่า หรือ คุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการ

ที่จะได้รับ  
2. Cost to Customer  คือ การที่ลูกค้าคำนึงถึงความคุ้มค่าในสินค้าหรือบริการที่ได้จ่ายเงินไปแล้ว 
3. Convenience to buy คือ การที่ลูกค้าคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายเมื่อต้องการซื้อ 
4. Communication  คือ การที ่ลูกค้าคำนึงถึงการติดต่อสื ่อสาร การได้รับสื ่อที ่เหมาะสม บอก

รายละเอียด   คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 
5. Caring คือ การที่ลูกค้าคำนึงถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้ให้บริการในทุกๆครั้ง 
6. Completion คือ การที่ลูกค้าคำนึงถึงความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการ การได้รับการ

ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง 
7. Comfort คือ การที่ลูกค้าคำนึงถึงความสบาย ความประทับใจต่างๆ ผ่านการอำนวยสร้างความสบาย

ให้แก่ผู้มารับบริการ เช่น การซื้อสินค้ามีบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี หรือการซื้อขายรถยนต์ใหม่ที่มักจะมีบริการติดต่อ
สถาบันการเงินให้กับลูกค้า รวมถึงมีการบริการรับซื้อรถยนต์คันเก่า 

กลยุทธ์ธุรกิจ 

• Cost Leadership – กลยุทธ์ราคาต้นทุนต่ำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งในตลาด 
และก้าวเป็นผู้ที่สามารถกำหนดราคาสินค้าในตลาดได้ 

• Differentiation – กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง จากสินค้าหรือบริการใหม่ขององค์กร ที่ยังไม่มีคู่แข่ง 
เพ่ือให้ดึงดูดความสนใจและเจ้าะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ 

• Customer Centric – กลยุทธ์การปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือออกแบบ
บริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อยู่เสมอ 

• Niche Market – กลยุทธ์การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มด้วยการกำหนดกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะ เน้น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือได้ไม่ตอ้งแข่งกับองค์กรอ่ืนมากนัก 

• Cost Focus – กลยุทธ์ที่เป็นการประยุกต์รวมกันของ Cost Leadership และ Niche market ที่เน้น
ขายให้กับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงกว่าในต้นทุนที่ต่ำ เช่น สายการบินราคาประหยักสำหรับนักศึกษา 
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การประชาสัมพันธ์ 

หมายถึง การส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์การกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า และมีการกระทำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์อันดี และเกิดการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ ร่วม
ชื่อ เกิดความสามัคคี และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรนำไปสู่ความสงบสุข 
ลักษณะของการประชาสัมพันธ์ 

1. ประกอบด้วยการสื่อสารที่ต้องใช้สื่อมวลชน (Mass Media) และการสื่อสารที่ใช้สื่อเฉพาะ(Non - 
mass Media) สื่อมวลชน เป็นการเขียนข่าว การให้ข่าว การสัมภาษณ์นำไปลงในสื่อมวลชน หรือใช้พนักงาน 
ผู้บริหารเป็นตัวแทน 

2. ท้ังสื่อที่จ่ายเงิน (Paid Media) และสื่อที่ไม่จ่ายเงิน (Free Media) สัมภาษณ์หรือขอข้อมูลของ 
บริษัทเองจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน แต่ในกรณีที่นำข้อมูลข่าวสารไปลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม
สื่อต่างๆ ในกรณีนี้เป็นสื่อที่ต้องจ่ายเงิน 

3. มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม (Multiple Target Groups) การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรู้ภายใน
บริษัท หรือประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก 

หลักสำคัญในการประชาสัมพันธ์ 
1. ต้องมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ 
2. ต้องรู้จิตใจของคนกลุ่มต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
3. ต้องรู้นโยบายรัฐบาลหรือองค์กรที่ตนเองปฏิบัติงานอย่างซาบซึ้ง 
4. ต้องรู้เทคนิคของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
5. ต้องยึดหลักความจริงและความสัตย์สุจริต 
6. ต้องปฏิบัติงานโดยติดต่อและสม่ำเสมอจึงจะตรึงใจคน 
7. ต้องเปิดเผย ไม่มีเงื่อนงำ 
8. บุคคล-อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ต้องมีความทันสมัย 
9. การประชาสัมพันธ์ต้องมุ่งเข้าถึงผู้นำความคิด 
10. การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศต้องใช้ควบคู่กับการทูต 
เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 
1. การให้ข่าว เป็นการสร้างข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สินค้าหรือบริการ 
2. การสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบโดยอาจทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้สินค้า 
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์ 
4. ชุมชนสัมพันธ์ 
5. การทำกิจกรรมสาธารณะ และโครงการสาธารณะ 
6. การจัดเหตุการณ์พิเศษ 
7. การพัฒนาพนักงาน 
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วิธีการประชาสัมพันธ์ 
1.การประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ (fan page) 
2.การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่ม (group) เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด 
3.การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น (application) 
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบการโฆษณาของเฟซบุ๊ก (facebook ads) 

กลยุทธ์การตลาด ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
1. ผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจากชุมชน และการจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอ
ข้อมูลที่สร้างความประทับใจ 

2. ราคา ราคาสินค้าเป็นราคาท่ีจับต้องได้ คุ้มค่า ไม่สูงจนเกินไป มีการแจ้งราคาให้ชัดเจน สำหรับกิจกรรม
อนุรักษ์ราคาของกิจกรรมจะไม่มีความแตกต่างกัน  
 3. สถานที่ ด้านการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้สามารถเข้าถึงได้ การมีช่องทาง
อย่างเพียงพอ ตลอดจนสถานที่รองรับทั้งด้านอาหาร สถานที่พักผ่อน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจ เน้นถึงความ
สะดวกสบายให้ได้มากท่ีสุด 

4. การส่งเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด เครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นเตือนความจำของ
นักท่องเที่ยว มีการพัฒนาให้ความสำคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากขึ้นรวมถึงการนำเสนอผ่านสื่อที่
หลากหลายและต่อเนื่อง กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ คือ การมุ่งเน้นวัฒนธรรม เน้นด้านการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ การเข้าถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ตลอดจนการผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชน เช่น 
การปลูกป่า การเก็บหอยแครง การท่องเที่ยวทางน้ำ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะมีการสอดแทรกประวัติศาสตร์ของแต่
ละชุมชน และเน้นย้ำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูสภาพชุมชน ทั้งยังมีการใช้สื่อต่างๆ เช่น แผนที่ แผ่นพับ สื่อสังคม
ออนไลน์ ตลอดจน youtuber ที่มาจัดกิจกรรมในชุมชน ซึ่งสร้างการรับรู้และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

5. ด้านบุคลากร บุคลากร ซึ่งคือ ชาวบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการซึ่งจะ
เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะการพูด จาคือสิ่งสำคัญที่จะ
ก่อให้เกิดความประทับใจ 

6.ด้านกระบวนการให้บริการ กระบวนการดำเนินการตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังซื้อสินค้าหรือมาเที่ยว
นั้นต้องมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และต้องมีความพร้อมต่อการให้ข้อมูลต่างๆ  

7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูมิทัศน์ สถานที่ต่างๆ ความ 
สะอาด ห้องสุขา หรือที่พักผ่อนที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวซึ่งหากมีการปรับปรุงให้มีระเบียบ 
เพียงพอตลอดจนการบริหารจัดการในการจำกัดขยะจะสามารถสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้เกิดกับ
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด 

8.การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ ยังไม่มีดำเนินการเท่าไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยว หรือ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมมาท่องเที่ยวห้องน้ำสะอาด และภายในแหล่งท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวย 
ความสะดวกที่ไม่เพียงพอ  
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บทที่ 4  
ทักษะทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

 ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคน จึงเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับประเทศในทางหนึ่งด้วยผลิตภาพของ
การทำงาน (productivity) ที่สูงขึ้น จากการสะสมความรู้ประสบการณ์ เครือข่าย และคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์
ในการทำงานจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรด้วยรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมและปรับไปตาม
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กรในปัจจุบัน
ต้องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ หรือสอดคล้องกับการสร้างสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency) ของคนในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็น
ทีรู่้จัก มีความน่าเชื่อถือ และท่ีสำคัญที่สุดคือการได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ความหมายของทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ (human capital) หมายถึง ทุนของทรัพยากรมนุษย์ อันประกอบไปด้วย ทักษะที่สะสมมา  

ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนบุคลิกภาพ และทรัพย์สินส่วน
บุคคลอื่นที่จับต้องไม่ได้ อาทิ สัมพันธภาพส่วนบุคคล  ในสังคม การได้รับการยอมรับในแวดวง ฯลฯ ที่จะทำให้  
บุคคลนั้นสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ตนเอง องค์กร และสังคมได้ 

ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) 
และประสบการณ์ (Experiences) ต่างๆของมนุษย์ ทั้งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเกิดจากการเรียนรู้ (Learning) 
และการฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ในแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิตในบริบทต่างๆ 

โดย Lynda Gratton และ Sumantra Ghoshal ได้ให้ความหมายว่า ทุนมนุษย์ คือส่วนผสมสำคัญ         
3 ประการ ได้แก่ ทุนทางปัญญา (intellectual capital) อาทิ ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ที่คนสะสมไว้ รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล (tacit knowledge) ,ทุนทาง
สังคม (social capital) อาทิ เครือข่ายความสัมพันธ์ และทุนทางอารมณ์ (emotional capital) คือ คุณลักษณะ
ต่างๆ เช่น ความมีศักดิ์ศรี (integrity) การทนทานต่อความเปลี่ยนแปลง (resilience) 

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) 
ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

ด้านการท่องเที่ยวทั้งการผลิตสินค้าและการให้บริการทางการท่องเที่ยว  ประกอบด้วยแนวทางการให้บริการตาม
มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย แนวทางทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวตามแนวคิด
ท่องเที่ยวสีขาว การสร้างโอกาสทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) ตามส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 
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เนื ้อหาการอบรม : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที ่ยวภายใต้วิถีใหม่ (New 
Normal) 

1. แนวทางการให้บริการตามมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย 
 การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในหลายด้าน โดยสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง
ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  ธุรกิจท่องเที ่ยว
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่ต้องรองรับผู้คนเป็น
จำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย           และชาวต่างชาติ หลายหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสาธารณสุขของประเทศไทย     จึงร่วมกันกำหนดแนวทางการ
ให้บริการโดยมีการนำมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพมาผนวก       กับมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สาธารณสุข ดังนี้ 
 
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)  

 
 Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ท่องเที ่ยวเป็นส่วนหนึ ่งของมาตรการควบคุมโรคทำให้นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดี มีความสุข และม่ันใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของ
สถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐาน
สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวของไทย 
 สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินพร้อมรับรองผล
การปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่  
 1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  
 2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม  
 3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว  
 4. ยานพาหนะ  
 5. บริษัทนำเที่ยว  
 6. สุขภาพและความงาม  
 7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า  
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 8. กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว  
 9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม 
 10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอ่ืนๆ 
 ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA 
ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ทั้งนี้ ททท. สามารถ
เพิกถอนตราสัญลักษณ์ SHA ได้ในกรณีผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA  
 SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบ
สถานประกอบการหรือกิจการที ่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้วโดยการตรวจสอบ (Post Audit) จึงให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ที่ 
ททท. จัดทำขึ้น และสุ่มตรวจสถานประกอบการโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2563) 
 
มาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 
 2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
 3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 ทั้งนี้ มีรายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภทกิจการเพิ่มเติม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตรา
สัญลักษณ์ SHA ต่อไป 
 
วิธีการลงทะเบียนและข้ันตอนการตรวจประเมินสถานประกอบการ 
 1. สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.tourismthailand.org/thailandsha  
 2. สถานประกอบการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่  
  1) ข้อมูลผู้ประกอบการ 
  2) มาตรฐานเบื้องต้น 
  3) ข้อกำหนดมาตรฐาน SHA  
 3. สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการตรวจสอบ Checklist และรับรองว่าได้ดำเนินการตาม
มาตรฐาน SHA 
 4. ททท. รวบรวมข้ันตอนสุดท้าย 
 5. มอบตราสัญลักษณ์ SHA 
 6. คณะกรรมการฯ สุ่มตรวจสถานประกอบการ 
 7. ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ 
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Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค  
 

 
 กรมอนามัยได้จัดทำแพลตฟอร์ม “กรมอนามัย CLEAN Together” ขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจต่อมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มุ่งเน้น 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก   
1. กลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ ขนส่งสาธารณะ ขนส่งอาหาร เป็นต้น 
2. กลุ่มประชาชนที่สนใจใช้บริการ 
วัตถุประสงค ์  
 1. ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการพร้อมรับใบรับรองติด
แสดง (E-Certificate) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์ 
 2. ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรม ทางแผนที่และ
ใบรับรองท่ีมี QR code เพ่ือเลือกใช้บริการและร้องเรียน 
ขั้นตอนการอบรมและรับประกาศนียบัตรออนไลน์ (E-Certificate)  
 1. เข้าใช้งานระบบ Thai stop COVID โดยพิมพ์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/ 
 2. การเข้าร่วมของสถานประกอบการ 

2.1 เล ือกประเภทสถานประกอบการ ได ้แก ่  ร ้ านอาหาร , ตลาด , ร ้ านสะดวกซ ื ้ อ ,              
 ส ่งอาหาร , โรงแรมที ่พ ัก , รถสาธารณะ , ห้างสรรพส ินค ้า , สถานศึกษา , ฟิตเนส สปา ,      
 ศาสนสถาน, สำนักงาน, ร้านเสริมสวย เป็นต้น 

  2.2 ประเมินมาตรฐาน (Checklist) ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด 19 สำหรับ     
 สถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ 

• ตรวจสอบปักหมุดพิกัดในแผนที่ Thai stop COVID จะมีระบบให้ประชาชนแนะนำติชม
สถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ 

• รับประกาศนียบัตร (E-Certificate) สามารถพิมพ์ และเซ็นรับรองการปฏิบัติ  
 ตามมาตรฐานฯ โดยผู้ประกอบการ / ผู้ดูแลสาธารณะ และนำไปประกาศที่  
 สถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ จะมี QR Code ให้ประชาชนแนะนำ      
 ติชมสถานประกอบการ / สถานที่สาธารณะ (กรมอนามัย, 2563) 

 
2. แนวทางทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวตามแนวคิดท่องเที่ยวสีขาว 
 ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้การท่องเที่ยวมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประสบ
ความสำเร็จทางการตลาด เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกมายาวนาน  เกิดกระจายรายได้
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เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มได้มหาศาล 
โดยสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
 1) ธุรกิจที่พัก (Accommodation Business) อาทิ โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบของ
ที่พักที่พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากมาย โดยที่พักในแต่ละแบบต่างมี
แนวทางในการจัดการรวมถึงมาตรฐานที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจึงควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐาน
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 2) ธุรกิจอาหารและเครื ่องดื ่ม (Food & Beverage Business) มีผู ้ประกอบการที ่มีแนวทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย อาทิ ร้านแบบบุฟเฟต์ (Buffet Restaurant) ร้านอาหารแบบปรุงเป็นจาน (A La Carte) 
ร้านอาหารสำเร็จรูป (Deli Shops) ภัตตาคารเฉพาะกลุ่ม (Ethnic Restaurants) เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการอาจ
ปรับรูปแบบการบริการให้มีความหลากหลาย โดยให้บริการกับลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะแบบบุฟเฟต์ แบบครอบครัว
ให้บริการแบบปรุงเป็นจาน ทั้งนี้มักพิจารณาจากต้นทุนและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 3) ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก (Souvenir Business) ประกอบธุรกิจและจำหน่ายสินค้าที่นักท่องเที่ยว
ซื้อและนำกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมของตน เพ่ือเป็นของระลึก ของฝาก หรือแม้แต่เพ่ือใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดย
สินค้าท่ีระลึกมักถูกพัฒนาจากศิลปหัตถกรรมของแต่ละท้องถิ่น ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ โดยใช้วัสดุของ
ท้องถิ่นในการผลิตและใช้แรงงานภายในท้องถิ่น 
 4) ธุรกิจนันทนาการ (Recreation Business) การประกอบธุรกิจการให้บริการ เพื่อความบันเทิงและ
เพลิดเพลินสำหรับคนเดินทางหรือนักท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก การแสดง การจัดกีฬา เป็นต้น โดยแต่ละกิจกรรม
ต่างมีแนวทางและการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง การจัดการแข่งขันโมโตจีพี (MotoGP) 
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับรางวัลโมโตจีพี กรังด์ปรีซ์ ออฟ เดอะ เยียร์ (MotoGP Grand Prix of the Year) ว่าเป็น
สนามแข่งขันที่ดีที ่สุดประจำปี 2018 มีผู ้เข้าชมปีละมากกว่า 2 แสนคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่นิยมชมการแข่งขัน
มอเตอร์สปอร์ต (Motorsport) ทำให้เกิดการเดินทาง มายังสถานที่หรือชุมชนที่จัดการแข่งขันและสามารถสร้าง
รายได้ไปยังธุรกิจทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอ่ืนๆ ได้เช่นกัน 
 5) ธุรกิจขนส่ง (Transportation Business) เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการมีแนวทาง
แตกต่างจากธุรกิจการจำหน่ายสินค้า เพราะธุรกิจท่องเที่ยวหรือบริการนั้น นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสบรรยากาศ ชื่นชมความสวยงามหรือร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน ต่างจากธุรกิจการจำหน่าย
สินค้าท่ีใช้การขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยช่องทางต่างๆ ดังนั้น  ผู้ที่ประกอบธุรกิจขนส่งจึงเป็นส่วนที่มีโอกาสพบ
เจอกับนักท่องเที่ยว และช่วยสร้างความประทับใจ หรือในบางครั้งเป็นผู้ที่ให้ความรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
แหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย  
 โดยธุรกิจขนส่งจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ดีทั ้งเส้นทางและพาหนะที่สะดวก 
ปลอดภัย รวมถึงตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 6) ธุรกิจนำเที่ยว (Tour Business) คือธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ
เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน โดยจัดให้มีการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
โดยในการประกอบธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มทั้งภายใน สถานประกอบการ และภายนอกสถาน
ประกอบการเพราะต้องดำเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ด้วย อาทิ ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การจัดแสดง เป็นต้น 
โดยในปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การจองที่พักหรือซื้อบัตรโดยสารด้วยตนเอง การ
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ท่องเที่ยวกลุ่มเล็กลงหรือท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงจำเป็นต้องศึกษา ติดตาม และให้
ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทั้งในด้านของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 
3. การสร้างโอกาสทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
 ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวคือความเข้าใจในพฤติกรรม และความ
คาดหวังของนักท่องเที่ยว เพราะเมื่อผู้ประกอบการมีความเข้าใจแล้วก็จะสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้ตรง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว เมื่อนั้นนักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจมาใช้บริการ และหากผู้ประกอบการ
สามารถดำเนินการได้เกินความต้องการหรือความคาดหวังของนักท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที ่ยวเกิดความ
ประทับใจ  
 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเที่ยว โดยแนวทางหนึ่งที่ใช้อย่างแพร่หลายคือ VRIO Framework (Barney, 1991) ซึ่งเป็นแนวคิดใน
การค้นหาทรัพยากรท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ผ่านการคัดกรองด้วยคำถาม 4 ข้อ คือ  

1) ทรัพยากรของธุรกิจมีคุณค่าหรือไม่?   
2) ทรัพยากรของธุรกิจหายากหรือไม่? 
3) ทรัพยากรของธุรกิจลอกเลียนแบบได้หรือไม่? 
4) ธุรกิจจะสนับสนุนทรัพยากรนั้นเพ่ือสร้างโอกาสทางการแข่งขันหรือไม่? 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม    และ
ความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาความรู้
ในการดำเนินธุรกิจเพ่ือนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้  
 ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือผลการวิจัยของณัฏฐ์รดา วรวัชร์วุฒิไกร (2564) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการให้บริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยว       หลังการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 สิ้นสุดลง โดยแบ่งผลการศึกษาตามส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) สำหรับ
ธุรกิจบริการ ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเสนอขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ
โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั้น สามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า 
และ/หรือบริการ ดังนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้ (Tangible) อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก หรือสัมผัส
ไม่ได้ (Intangible) อาทิ การนำเที่ยว การนวดไทย เป็นต้น 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังด้านผลิตภัณฑ์ว่าให้คงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคโควิด 
19 เหมือนปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลง เนื่องจากยังมีความกังวลใจโดยให้ความเห็นว่าหากธุรกิจใด
มีมาตรการป้องกันที่ดีจะยิ่งกลายเป็นจุดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
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 ข้อแนะนำด้านผลิตภัณฑ์มีดังนี้  
  1) วิเคราะห์จุดเด่นที่ช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ปัญหาของผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คือการดำเนินการรูปแบบเดิมๆ ปฏิบัติตามความเคยชิน โดยไม่ได้ตระหนักว่าพฤติกรรมหรือความต้องการ
ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้รายได้ลดลง อีกประการคือผู้ประกอบการควรมีการวิเคราะห์จุดเด่น 
เพ่ือนำมาใช้สร้างโอกาสทางการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน  
  2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกับวิถีใหม่ (New Normal) ผู้ประกอบการ
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าหรือบริการ อาทิ ผู้ประกอบการร้านอาหารอาจปรับลดรายการอาหารให้น้อยลง 
เหลือรายการอาหารที่เป็นที่นิยม ทำได้ง่าย เพ่ือควบคุมต้นทุน เป็นต้น 
 

 2. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ช่องทางการจำหน่าย
สินค้าหรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนำสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยมีหลักเกณฑ์
ที่ต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร และควรกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสม
ที่สุด 
 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังด้านช่องทางการจัดจำหน่ายว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรพัฒนา    
ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวกสบาย โดยในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการสร้างระบบในการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์อยู่แล้ว 
หลังจากนี้ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
  

 3. ด้านบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที ่ทำงานเพื ่อก่อประโยชน์ให้แก่สถาน
ประกอบการต่างๆ ตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานทั่วไป 
เป็นต้น โดยบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าเนื่องจากเป็นผู้สร้าง และพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ ให้
เกิดคุณค่า ในการบริการตามแนวคิดท่องเที่ยวสีขาวภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) บุคลากรในแต่ระดับควรให้
ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม และหากต้องการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
บุคลากรควรปฏิบัติในระดับที ่สูงกว่ามาตรฐาน อาทิ แนวทางปฏิบัติให้ผู ้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา หากผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย และยังสวมเฟซชิลด์ (Face Shield) ถุงมือ ก็จะสามารถสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งข้ึน  
 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีคาดหวังด้านบุคคลว่าผู้ให้บริการควรใส่ใจในเรื่องสุขลักษณะ โดยใส่ใจความสะอาด 
และความปลอดภัยทั้งกับตัวของผู้ให้บริการ และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกข้ันตอน 
 4. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการและข้อปฏิบัติในด้านการบริการที ่นำเสนอให้กับ
ผู้ใช้บริการเพื่อมอบบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรมตามรูปแบบและ
วิธีการดำเนินงานของธุรกิจ หากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันจะทำให้
กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อธุรกิจ และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจได้ 
 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังด้านกระบวนการว่าผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของ
กระบวนการโดยเน้นความสะอาด ปลอดภัย และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ื อ
สร้างความม่ันใจแก่นักท่องเที่ยว 
 5. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถรับรู้ได้จากการ
เลือกใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ เป็นการสร้างความแตกต่างและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ  
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การจัดและตกแต่งร้าน การแต่งกายของพนักงานในร้าน อุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง 
 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังด้านลักษณะทางกายภาพที่มีความสะอาด อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้     
อยู่ในซองที่มิดชิด บริเวณโดยรอบมีความปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
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บทที่ 5 
การส่งออกระหว่างประเทศ 

 
ในปัจจุบันที่ผู้คนเชื่อมโยงกันจนทุกคนกลายเป็นประชากรโลก (World Citizen) จึงปฎิเสธไม่ได้ว่า ธุรกิจ

ระหว่างประเทศนั้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งมีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจโลกและมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ โดยก่อให้เกิดการค้าและการ
ลงทุนในหลายรูปแบบ สร้างเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล ดังนั้น การทำความเข้าใจถึงบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศจึง
มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากธุรกิจจระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนโลก และสังคมในระดับต่าง ๆ ให้
สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ 

ความต้องการที่หลากหลายและไม่สิ ้นสุดของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการจากต่างแดน ทำให้ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ธุรกิจระหว่างประเทศ  (International 
Business) ในความหมายแบบกว้าง หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศของ
ภาคเอกชนจะเป็นไปเพื่อหวังผลกำไร ในขณะที่ภาครัฐบาลอาจจะหวังผลหรือสิ่งที่ไม่ใช่ผลกำไร เช่น เกิดการจ้าง
งานประชาชนในประเทศนั้นมากขึ้น จากการทำธุรกรรมนั้น เป็นต้น  (Daniels, J. D., Radebaugh, L. H., & 
Sullivan, D. P., 2015)  
          ธุรกิจระหว่างประเทศ หมายถึง การดำเนินธุรกรรมต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trade) ได้แก่ การส่งออก การนำเข้าสินค้าและบริการต่าง ๆ     เป็นต้น การลงทุน
ระหว่างประเทศ (International Investment) เช่น การเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตไปยังต่างประเทศ เป็นต้น การร่วม
ทุนกับธุรกิจต่างชาติ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและโอกาสที่มีอยู่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาจรวมถึง
การผลิตตามใบอนุญาต (Licensing) การให้สัมปทานในการจำหน่าย (Franchising) สัญญาการบริหารและ
ดำเนินการ (Management Contract) เป็นต้น ซึ ่งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2554) 

นอกจากนี ้ ธ ุรกิจระหว่างประเทศ หรือมีอีกชื ่อหนึ ่ง เรียกว่า ธุรกิจข้ามพรมแดน (Cross-Border 
Business) เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจกรรมการค้า การลงทุนขององค์การที่กระทำข้ามพรมแดน
ของประเทศ อันได้แก่ กิจกรรมการผลิต การตลาด หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี ่ยวข้องในระดับนานาชาติ  เป็นต้น  
(Cavusgil, T., Knight, G., & Riesenberger, J. H., 2014)  

จากคำจำกัดความดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจระหว่างประเทศนั้น คือ กิจกรรมเกี่ยวข้องกับ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การให้บริการ เงินทุน เทคโนโลยี ทักษะความ
เชี่ยวชาญและแรงงานที่องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนกระทำข้ามพรมแดนประเทศของตน  
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สาเหตุและแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
1. ตลาดในประเทศอิ่มตัว ตลาดภายในประเทศอิ่มตัวเกิดจากสินค้าอยู่ในช่วงที่หมดความนิยม หรือเป็น

สินค้าที่ตลาดไม่ต้องการสินค้าชนิดนั้นอีกต่อไป ช่วงตลาดอิ่มตัวนี้ธุรกิจจะไม่สามารถขยายการจำหน่ายสินค้าและ
บริการในตลาดภายในประเทศได้ ตลาดที่อิ่มตัวนั้นจะเป็นตลาดที่ไม่มีอนาคตสำหรับสินค้าและบริการนั้นอีกต่อไป 
สาเหตุของตลาดอิ่มตัวนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สินค้าล้าสมัยผู้บริโภคไม่ต้องการสินค้า มีสินค้าประเภทใหม่
เข้ามาทดแทนหรือสินค้าล้นตลาด เป็นต้น ซึ ่งตลาดภายในประเทศอิ ่มตัวเป็นสาเหตุและแรงจูงใจให้ธุรกิจ
จำเป็นต้องมองตลาดระหว่างประเทศ 

2. สภาพการแข่งขัน เป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องก้าวไปสู่ตลาดระหว่างประเทศนั้น มีสาเหตุหลัก
อยู่ สองประการ โดยประการแรกคือ ตลาดระหว่างประเทศอาจจะมีสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงน้อยกว่า
ตลาดภายในประเทศ ประการที่สอง คือ เป็นสาเหตุจากคู่แข่ง คู่แข่งจากตลาดต่างประเทศเข้ามาแย่งตลาด
ภายในประเทศ จึงทำให้ธุรกิจภายในประเทศจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยการไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งใน
ตลาดต่างประเทศ และสาเหตุจากการแข่งขันอีกประการหนึ่งก็อาจจะเนื่องจากคู่แข่งก็คือ คู่แข่งเดิมที่แข่งขันกัน
อยู่ในตลาดภายในประเทศเริ่มดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต้องเบนความสนใจ
ไปยังตลาดต่างประเทศเหมือนคู่แข่งขันเพ่ือไปแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในระหว่างประเทศ 

3. ธุรกิจในภาคการผลิตนั้น โดยทั่วไปธุรกิจต้องดำเนินการผลิตให้ถึงจุดที่ประหยัดที่สุด  เรียกว่า จุดกำลัง
การผลิตดุลยภาพ (Optimal Capacity) ซึ่งในบางครั้งจุดกำลังการผลิตดุลยภาพนั้น ส่งผลให้ธุรกิจต้องผลิตสินค้า
ในปริมาณที่เกินกว่าต้องการของตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้สำหรับสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถ
ควบคุมปริมาณการผลิตได้ บางปีถ้าผลผลิตมากเกินความต้องการภายในประเทศ การส่งออกไปสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศอาจจะเป็นทางออกสำหรับปริมาณสินค้าที่มากเกินความต้องการของตลาดภายในประเทศ 

4. ธุรกิจสามารถสร้างประโยชน์ในด้านสินค้า ด้านทักษะ และด้านเทคโนโลยีได้มากกว่าคู่แข่งในตลาด
ระหว่างประเทศ ในกรณีที่ธุรกิจมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ดีกว่าธุรกิจรายอื่นๆ ที่ครองตลาดระหว่าง
ประเทศอยู่ ธุรกิจมีทักษะที่ดีกว่าในการผลิตสินค้า มีความสามารถในการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งตลาดระหว่าง
ประเทศ มีเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงกว่าหรือธุรกิจสามารถผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่
จำหน่ายอยู่ในตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ คือสาเหตุเหตุของแรงจูงใจที่ทำให้ให้ธุรกิจเริ่มต้นดำเนิน
ธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ 

5. ความแตกต่างของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันในตลาดระหว่างประเทศแตล่ะ
แห่ง ซึ่งความแตกต่างของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านโอกาสทางการตลาดในตลาดระหว่าง
ประเทศ เช่น ธุรกิจสามารถนำสินค้าจากตลาดภายในประเทศที่วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สิ้นสุดแล้วไปจำหน่ายยังตลาด
ที่มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า ซึ่งจะทำให้ธุรกิจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสายการผลิตและสามารถยืดเวลาการวิจัย
พัฒนาสินค้าใหม่ นอกจากนี้ในตลาดระหว่างประเทศที่มีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แตกต่างกันจนทำให้ธุรกิจสามารถนำ
สินค้าท่ีทันสมัยจากตลาดระหว่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ 

6. ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เนื่องจากข้อจำกัดทางสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ 
ทำให้ไม่มีธุรกิจใดในโลกที่สามารถผลิตสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทุกอย่าง ความแตกต่างและ
หลากหลายทางกายภาพทำให้ธุรกิจที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกมีข้อจำกัดในการผลิตสินค้า จากข้อจำกัดดังกล่าว
ส่งผลให้ธุรกิจต้องพยายามที่จะพัฒนาสินค้าที่ตนเองสามารถผลิตได้ให้ดีที ่สุด และสร้างความได้เปรียบจาก
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สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เช่น บริษัทไวน์ประเทศฝรั่งเศสอาศัยความได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
การปลูกองุ่น ปริมาณองุ่นที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ องค์ความรู้ในการทำไวน์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์จนกลายเป็นจุดแข็งและมีชื่อเสียงในตลาดระหว่างประเทศ 

7. เหตุผลทางด้านธุรกิจ การตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในบางครั้งอาจเกิดขึ้นจาก
เหตุผลทางด้านธุรกิจ เช่น ธุรกิจต้องการเรียนรู้ในตลาดระหว่างประเทศหรือธุรกิจต้องการใช้ตลาดระหว่างประเทศ
ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจและสินค้า เป็นต้น 

8. เหตุผลทางด้านการเงิน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจภายในประเทศก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ เนื่องจาก
ธุรกิจต้องการที่จะหารายได้จากตลาดต่างประเทศหรือในตลาดระหว่างประเทศมีแหล่งเงินทุนที่จูงใจมากกว่า  
 
กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ 

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จได้  ต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ดังนั้น การพิจารณากำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ จึงเป็นการพิจารณา
ถึงองค์ประกอบต่าง ภายใต้สภาวะแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในบริบทของตลาด
ระหว่างประเทศเป็นสำคัญ 
 กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ หมายถึง แผนงานขององค์การโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
ความแตกต่างขององค์การให้แตกต่างจากคู่แข่งขันทั่วโลก และเป็นการนำกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าไปดำเนินการยัง
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบจากขนาดการผลิต (Economies of scale) ซึ่งเป็นแนวทางในการให้
องค์การสามารถสร้างกิจกรรมในการเลือกลูกค้า ตลาด สินค้าและบริการ ในตลาดระดับโลก (ศักดิ์ดา ศิริภัทร
โสภณ, 2555) 

  
กลยุทธ์พื้นฐานของธุรกิจ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการสร้าง
กําไรของธุรกิจ กลยุทธ์พื้นฐานในการทํากําไรให้กับธุรกิจ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจเพ่ือสร้างผลกําไร
ดังนี้ กลยุทธ์พื้นฐานที่สำคัญในการทำกำไรของบริษัทมีอยู่ 3 ประเกท คือ 

1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) คือกลยุทธ์ที่ทำให้สินค้าหรือบริการของตนเอง
แตกต่างจากคู่แข่งชัน เช่น การทำให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพเหนือกว่า มีการใช้งานดีกว่า หรือมีการบริการที่
รวดเร็วกว่า 

2. กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Low-cost Leadership) คือการบริหารจัดการที่ทำให้บริษัทมี
ต้นทุนต่ำ และต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้มีความได้เปรียบในการตั้งราคาที่ต่ำกว่าคู่แ ข่งได้ โดยสินค้ามีคุณภาพใกล้เคียง
หรือเหนือกว่า 

3. กลยุทธ์มุ่งเน้น (Focus) คือการมุ่งตอบสนองตลาดแคบหรือตลาดที่เฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
และจะต้องมีการเลือกว่า จะใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างหรือการเป็นผู้นำด้านต้นทุนที่ตอบสนองตลาดแคบ 
จากการใช้กลยุทธ์ตังกล่าว ลูกค้าจะให้คุณค่ากับบริษัทที่สามารถนำเสนอความแตกต่างไ ด้เหนือกว่าคู่แข่ง หรือ
บริษัทที่มีราคาสินค้าหรือบริการที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ตังนั้นลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทมากกว่าคู่แ ข่ง ทำ
ให้บริษัทจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้มากข้ึน และส่งผลให้บริษัทมียอดขายและกำไรเพิ่มข้ึน 
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นอกจากนี้ ธุรกิจควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้างคุณค่า จากแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (The Firm 
as a Value Chain) ของกิจกรรมธุรกิจ Porter (1985) ได้เสนอแบบจำลองห่วงโซ่คุณค่าไว้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกิจกรรมในโซ่คุณค่าของแต่ละหน่วยธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การแปรรูป 
ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า มุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วย
การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม ห่วงโซ่คุณค่าจึงเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆที่
สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value-Creation Activities) และเกิดการเชื่อมโยงกับคู่ค้าในโซ่อุปทานด้วยกัน ส่งผลต่อศักยภาพ
ในการแข่งขัน (Competitive position) โดยบริษัทมีกิจกรรมธุรกิจแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือกิจกรรมที่เกี่ยวร้องกับการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ การตลาด 
และนำสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปสู่ผู้บริโภค รามทั้งการบริการหลังการขาย กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การวิจัยและ
พัฒนา (R & D) การผลิต (Production) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) และการบริการลูกค้า 
(Customer Service) 

2. กิจกรรมรอง (Support Activities) คือกิจกรรมที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การผลิต และการตจาดประลบผลสำเร็จ กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ระบบข้อมูล (Information Systems) โลจิสติกส์
โดรงสร้างพื้นฐานของบริษัท (Company Infrastructure Logistics) และทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
เมื่อบริษัทพิจารณาว่า กิจกรรมธุรกิจของบริษัท ได้สร้างคุณค่าและข้อได้เปรียบในการแข่งขันแก่บริษัทในด้าน
ความแตกต่างหรือในด้านการเป็นผู้นำด้านต้นทุน บริษัทจะนำข้อได้เปรียบในการแข่งขันนั้น ไปสร้างเป็นกลยุทธ์ใน
การแข่งขันธุรกิจ 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ที่มา: Michael E. Porter. Competitive Advantage (1985) 

 
กระบวนการการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ 

การวางแผนกลยุทธ์ระดับของธุรกิจระหว่างประเทศเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ระดับสูง ขององค์การที่ได้ทำการตัดสินใจในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศแล้ว สำหรับกระบวนการเพื่อ การ
กำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ทำการค้นหาและ ทำการ
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วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกในต่างประเทศ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์การ การนิยามธุรกิจ
และภารกิจหลักที่องค์การต้องดำเนินการ การกำหนดวัดถุประสงค์ระดับบริษัท การระบุเป้าหมาย การกำหนดกล
ยุทธ์ นโยบาย และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามลำดับ ส่วนในทาง ปฏิบัติและการจัดความสัมพันธ์ของขั้นตอน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้บริหารอาจกำหนดขั้นตอน ให้เกิดยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีแต่ละองค์การเผชิญ เช่น กลยุทธ์กลวิธี เป็นต้น ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก เนื ่องจากสภาวะแวดล้อมภายนอกมีความสลับชับซ้อน 
มากกว่าสภาวะแวดล้อมภายในประเทศ ผู้บริหารจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
ภายนอกของธุรกิจระดับโลกก่อนตัดสินใจดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ทางธุรกิจ 
สำหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นการการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ภายในประเทศที่สนใจ 
ถึงแม้ว่าสภาวะแวดล้อมนี้จะเป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุม ได้ แต่ก็มีความจำเป็นที่ผู้บริหาร
จำเป็นต้องทราบข้อมูลความเคลื่อนไหว และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมเหล่านี้ เพื่อการ
ประเมินโอกาสในการดำเนินธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป 

2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน สภาวะแวดล้อมประเภทนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถ
ควบคุมได้ การวิเคราะห์มุ่งเน้นการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การและการประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อนของธุรกิจ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร ภายในองค์การหรือบริษัทที่เหมาะสม
สำหรับแผนกลยุทธ์ที่จะกำหนดขึ้นในข้ันตอนต่อไป 

3. การนิยามธุรกิจและภารกิจหลัก เป็นข้อความที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจหลักและธุรกิจหลัก ของ
องค์การและจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ให้ทราบถึง
ขอบเขตและความต้องการขององค์การอีกด้วย 

4. การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับบริษัท วัตถุประสงค์ระดับบริษัทเป็นข้อความที่แสดง ถึงการดำเนินงาน
ภายในขอบเขตภารกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้ 

5. การระบุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ระดับบริษัทสามารถนำมากำหนดความชัดเจนได้ด้วยการระบุใน
เขิงปริมาณ เช่นวัตถุประสงค์ในการลดภาระหนี้สินของบริษัทจากการลดอัตราหนี้สิน 

6. การสร้างกลยุทธ์ระดับบริษัท แผนกลยุทธ์ คือแผนทางเลือกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่กำหนดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน ซึ่งจะทำให้แผนการ
ดำเนินงานที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าว 

7. การจัดแผนปฏิบัติการ เนื่องจากแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่กำหนดขึ้นอย่างกว้างๆ ในระยะยาวดังนั้นจึง
จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
แผนปฏิบัติการเป็นแผนระยะสั้นที่กำหนดรายละเอียดการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วยการจัดทำเป็นแผนงานหรือ
โครงการแล้วกำหนดงบประมาณ ตลอดจนการควบคุมเชิงปริมาณที่รัดกุมสำหรับกลยุทธ์ในแต่ละเรื่อง 
 
กลยุทธ์การเข้าสู่การตลาดต่างประเทศ 

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการนั้น มีกลยุทธ์ที่สำคัญ แบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ คือ 1) 
การมุ่งเน้นการค้าเป็นหลัก (Trade-based entry mode) 2) การมุ่งเน้นตามหลักสัญญา (Contract-based 
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entry mode) และ 3) การมุ่งเน้นการลงทุนเป็นหลัก (Investment entry mode) ซึ่งกลยุทธ์เข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของบริษัท  

1. การมุ่งเน้นการค้าเป็นหลัก (Trade-based entry mode) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก เป็น
การใช้การค้าขายเป็นหลัก วจนะ ภูผานี (2558) กล่าวว่า การส่งออก (Exporting) คือวิธีการเข้าตลาดที่ธุรกิจใน
ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าอาจจะเป็นผู้บริโภคภาคธุรกิจหรือรวมถึง
รัฐบาลของต่างประเทศก็ได้ และการส่งออกเป็นวิธีการเริ ่มต้นของบริษัทภายในประเทศที่จะก้าวไปสู่ ตลาด
ต่างประเทศ นอกจากนี้ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553) การส่งออกเป็นวิธีเริ ่มต้นของผู ้ประกอบการธุรกิจใน
ต่างประเทศ แต่วิธีนี้จะมีข้อด้อยคือ มีค่าขนส่งสูงและอาจถูกกีดกันทางการค้า  

แนวคิดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกเป็นขั้นแรกของธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเพ่ือ
หาผู้บริโภค ซึ่งแบ่งได้สองวิธีได้แก่ การส่งออกทางอ้อมคือการมอบหมายให้ผู้อื่นท ำหน้าที่ในส่วนที่เป็นการส่ง
สินค้าออกแทนตนเอง การส่งออกทางตรงคือการทำหน้าที่ในการส่งสินค้าของตนไปสู่ลูกค้าในต่างประเทศโดยตรง
ไม่ผ่านคนกลางใดๆ สำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นวิธีดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวิธีการส่งออกทางอ้อม หลาย
กิจการอาจติดต่อกับลูกค้าของตนในต่างประเทศโดยตรงแต่งานบางชนิดอาจใช้บริษัทส่งออก-นำเข้าทั้งภายในและ
ต่างประเทศเป็นผู้ช่วยเหลือและในปัจจุบันระบบการสื่อสารสมัยใหม่เช่นระบบอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดเครือข่ายการ
สื่อสารระหว่างแหล่งต่างๆ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการควรเลือกการ
ส่งออกท่ีเหมาะสมกับธุรกิจของตน (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2550) 
 2. การมุ ่งเน ้นตามหล ักส ัญญา (Contract-based entry mode) สามารถทำได ้ในหลายลักษณะ 
ตัวอย่างเช่น 

2.1 การให้ใบอนุญาต (Licensing) หมายถึงการที่กิจการให้ใบอนุญาต (License) ผู้อื่นผลิตสินค้าท่ีกิจการ
เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และทำการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว โดยผู้ผลิตและจำหน่ายที่กิจการมอบใบอนุญาต
ให้ทำการผลิตต้องให้ค่าธรรมเนียม (Fee) กับเจ้าของกิจการเป็นการตอบแทนตามแต่จะตกลงกัน กิจการที่ให้
ใบอนุญาตผู้อ่ืนผลิตและจำหน่ายสินค้า (Licensor) 

ข้อดีของการให้ใบอนุญาต ได้แก่ บริษัทไม่ต้องลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเอง สามารถเพิ่มยอดขายได้
โดยไม่ต้องลงทุนมาก และสามารถสร้างชื่อให้กับสินค้าการผลิตให้ของตนในแต่ละประเทศได้โดยอาศัยความ
ชำนาญจากนักธุรกิจภายในประเทศนั้น     
 ข้อจำกัดของการให้ใบอนุญาต ได้แก่ หากไม่มีการควบคุมคุณภาพที่ดีพอทำให้มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
ออกจำหน่าย และอาจเกิดความขัดแย้งกับกิจการที่เคยมอบใบอนุญาต 
 2.2 การขายสัมปทาน (Franchising) เป็นลักษณะของการทำตลาดในต่างประเทศในลักษณะเดียวกับการ
มอบใบอนุญาต (License) แต่เป็นการมอบให้ผู้อื่นดำเนินงานภายใต้ซื่อของกิจการ ให้สิทธิแก่บริษัทผู้ซื้อสิทธิ (ผู้
ถือสิทธิ) ในการประกอบธุรกิจ ขายสินค้าและบริการ ภายใต้ตราสินค้า เครื่องหมายการค้า หรือบริการของท่าน ซึ่ง
ผู้ให้สิทธิจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการให้สิทธิยกชุด ทั้งตรา
ยี่ห้อ ตัวสินค้า ระบบงาน ความช่วยเหลือทางการตลาด บุคลากร ต้องถ่ายทอดความรู้ ให้การฝึกอบรม มีการ
ควบคุมคุณภาพ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ให้กับบริษัทผู้ซื้อสิทธิในประเทศนั้น ๆ บางบริษัทสามารถออก
สู่ตลาดต่างประเทศได้โดยการรับจ้างบริหารงานตามสัญญา อย่างเช่น การบริหารงานโรงแรมในประเทศไทยหลาย
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แห่งได้ออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยได้รับสิทธิในการบริหารโรงแรมในต่างประเทศ โดยจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในประเทศนั้นๆ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ข้อดีของการขายสัมปทาน ได้แก่ ทำให้กิจการสามารถขยายยอดขายในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการลงทุนเอง 
 ข้อจำกัดของการขายสัมปทาน ได้แก่ หากบริหารจัดการไม่ดีพอผู้ซื้อสัมปทานอาจไม่รักษามาตรฐาน ทำ
ให้เสียภาพลักษณ์ในภาพรวม 

กลยุทธ์การมุ่งเน้นตามหลักสัญญา ยังมีอีกมากมายหลายแบบ ทั้งแบบTechnology transfer Projects 
ที่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ทำร่วมกัน หรือจะเป็นแบบ รับจ้างผลิตตามสัญญาจ้าง หรือสัญญา
แบบ Turnkey  Projects ซึ่งเป็นการทำสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ เช่น การสร้างโรงงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ 
วางแผน ก่อสร้าง เมื ่อก่อสร้างเสร็จ มีการติดตั ้งเครื ่องจักร ต้องอบรมบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องจักรได้ 
จนกระทั่งเดินเครื่องจักรผลิตสินค้า จากนั้นจึงโอนโรงงานนี้ให้แก่เจ้าของโครงการที่จ้าง จึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นทั้ง
กระบวน รวมถึงการสร้างพันธมิตร (Strategic Alliance) คือ ข้อตกลงระหว่างองค์การต่างๆ โดยแต่ละฝ่ายมุ่งมั่น
ว่าจะให้ทรัพยากรต่างๆบรรลุเป้าประสงค์อันใดอันหนึ่งในกลุ่มเป้าประสงค์หลายตัว หลายๆองค์การอาจสร้าง
พันธมิตรทางกลยุทธ์ โดยมีผู้ เข้าร่วมหลายคน เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่ง มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
ราชการ มีหลายประเภท ดังนี้ การสร้างพันธมิตรในการกระจายสินค้า (Distribution Alliance) การสร้างพันธมิตร
ในการผลิต (Manufacturing Alliance) การสร้างพันธมิตรในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and 
Development Alliance) และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ (Relationship Enterprise) 

3. การม ุ ่ งเน ้นการลงท ุนเป ็นหล ัก ( Investment entry mode) เป ็นการลงท ุนทางตรง  (Direct 
investment) ส่วนใหญ่บริษัทที่จะใช้วิธีการนี้มักจะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพด้านการเงินบุคลากรมีความสามารถสูง 
และมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพราะวิธีการนี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก การลงทุนในต่างประเทศมีหลาย
รูปแบบ ได้แก่ 

3.1 การร ่วมท ุน (Joint Venture) คือ การเข ้าร ่วมท ุนระหว ่างก ิจการต ่างประเทศก ับก ิจการ
ภายในประเทศเป็นทางเลือกที่ดีของการขยายตลาดในต่างประเทศ เนื่องจากการดำเนินงานทางการตลาดใน
ต่างประเทศมีข้อจำกัดหลายประการ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปลงทุนตามลำพังได้  ส่วนใหญ่โครงการที่จะร่วมทุนกัน
นั้น มักจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก หรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงในการผลิต ซึ่งบริษัทเพียงบริษัท
เดียวอาจจะไม่มีความสามารถเพียงพอต่อการรับงานนั้น ๆ เช่น การร่วมทุนก่อสร้างโครงการขนาด 

ข้อดีของการร่วมทุน ได้แก่ กิจการสามารถใช้เงินทุนในการขยายตลาดในต่างประเทศน้อยลงเป็นการลด
ความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากมีการร่วมลงทุนของหลาย ๆ ฝ่าย สามารถใช้ความสามารถและความชำนาญของ
แต่ละฝ่ายในการบริหารจัดการทางด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การขยายตลาดประสบความสำเร็จ 

ข้อจำกัดของการร่วมทุน ได้แก่ กิจการอาจไม่สามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้ ทำให้มีปัญหาต่อการ
บริหารจัดการเพื่อการขยายตลาดในระยะยาว เทคโนโลยีบางอย่างอาจถูกเปิดเผย และทำให้คู่ร่วมทุนนำไปใช้ใน
ภายหลัง รวมถึงอาจมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจทำให้เกิดปัญหาภายหลังและต้องแยกกันในที่สุด 
 3.2 การลงทุนทั้งหมดในต่างประเทศ (wholly own) หมายถึงการทำการลงทุนในต่างประเทศ (foreign 
direct investment) ด้วยเงินทุนของกิจการทั้งหมด ข้อดีของการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ กิจการสามารถ
ควบคุมการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นความลับไม่ถูกเปิดเผย และสามารถได้กำไรจาก
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การขยายตลาดในต่างประเทศได้อย่างเต็มที่  ส่วนข้อจำกัด ได้แก่ มีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงเนื่องจากไม่มี
หุ้นส่วนที่จะกระจายความเสี่ยง และต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก 
 
กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ 

การแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศจะเผชิญกับแรงกดดันที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ แรงกดดันอันเกิด
จากการบูรณาการในระดับโลก และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดท้องถิ่น สำหรับ การบูร
ณาการในระดับโลก (Global integration) หมายถึง การประสานงานของกิจกรรมต่างๆ ในโซ่คุณค่าของธุรกิจใน
ประเทศต่างๆ เพื่อให้มาซึ่งประโยชน์ด้านการเกิดประสิทธิภาพ การเสริมแรง (Synergy) หรือประโยชน์อื่นๆ ใน
ระดับโลก ธุรกิจที่เน้นการบูรณาการระดับโลก จะขายสินค้าหรือบริการที่เป็นมาตรฐานหรือมีรูปแบบเดียวกันหรือ
มีการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ในระดับโลกที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่
เริ่มคล้ายคลึงกัน การดำเนินธุรกิจในลักษณะเช่นนี้ จึงเป็นการที่บริษัทเลือกที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือใน
ระดับโลก และธุรกิจที่เลือกวิธีการเช่นนี้ จำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนการดำเนินงานให้ได้มากท่ีสุดโดยการจัดให้มี
การรวมศูนย์ของกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าและมุ่งเน้นประสิทธิภาพอันเกิดจากการประหยัดต่อขนาด  

ในทางตรงก ันข ้าม แรงกดด ันด ้ านการตอบสนองความต ้องการของตลาดท ้องถ ิ ่น  (Local 
responsiveness) อาจมีที่มาจากความแตกต่างในเรื่องรสนิยมและความชอบของผู้บริโภคของแต่ละประเทศ 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจ ช่องทางการจัดจำหน่าย และความต้องการการ
ลงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลในประเทศที่เข้าไปลงทุน การตอบสนองต่อแรงกดดันในด้านการตอบสนองต่อ
ท้องถิ่นนั้น ทำให้บริษัทต้องผลิตสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างกันและใช้กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันในแต่
ละประเทศ (ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2555) 

ทั้งนี้ กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสมจะแปรเปลี่ยนไปตามความกดดันของธุรกิจว่า 
บริษัทมีความกดดันที่จะลดต้นทุนหรือมีความกดดันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยมีทางเลือกกล
ยุทธ์ 4 ทางเลือก ดังต่อไปนี้ (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2017; Hill, 2009) 

1. กลยุทธ์ระดับนานาชาติ (international level strategy) จะเน้นการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน (competitive advantage) กับการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาล (government relation) ต่างประเทศ 
และรวมเอากลยุทธ์ระดับธุรกิจ ระดับดำเนินงาน และระดับบริษัทด้วย องค์การนั ้นจึงจะสามารถทำธุรกิจ
นานาชาติได้ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตามที่กล่าวมาแล้วคือ การผลิตและขายสินค้าหรือบริการที่
แตกต่าง (differentiation) ความเป็นผู ้นำทางด้านต้นทุน (cost leadership) และการตอบสนองได้รวดเร็ว 
(quick response) ส่วนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทอาจเลือกการใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลต่างประเทศได้ 5 วิธีคือ 

1.1 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว (regulator) ของประเทศที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจ หมายความว่า 
บริษัทจะต้องศึกษากฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้น
กำหนดไว้แล้วเหมือนกับบริษัทอ่ืนๆ ที่ดำเนินงานอยู่ 

1.2 การเจรจาต่อรอง (co negotiated) กับรัฐบาลของประเทศที่จะเข้าไปขายสินค้าให้ออกกฎเกณฑ์
ข้อบังคับใหม่สำหรับใช้กับบริษัทนั้นให้แตกต่างไปจากบริษัทอื่นๆ ด้วยเหตุผลว่ากฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ขัดกับ
ผลประโยชน์ที่ควรจะได้ จึงควรมีกฎเกณฑ์โดยเฉพาะสำหรับบริษัทจากประเทศนั้น 
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1.3 การเป็นผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบ (supplier) วิธีนี้บริษัทที่เข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศมักจะเป็น
บริษัทของรัฐบาล หรืออาจเป็นของเอกชนก็ได้ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบหรือสินค้าที่สำคัญที่ต่างประเทศต้องใช้สินค้า
นั้น การเข้าไปดำเนินธุรกิจจึงเจรจากับรัฐบาลของประเทศนั้นขอเป็นผู้ขายให้กับรัฐบาลหรือบริษัทโดยตรง 

1.4 การเป็นลูกค้า (customer) วิธีนี้ทำในฐานะตรงกันข้ามกับการเป็นผู้ขายกล่าวคือ รัฐบาลบางประเทศ
อาจเป็นผู้ขายที่สำคัญที่ขายสินค้าบางอย่างให้กับประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทที่เข้าไปทำธุรกิจใน
ประเทศนั้นจึงเป็นลูกค้าที่สำคัญ 

1.5 การเป็นคู่แข่งขัน (competitor) บริษัทต่างประเทศที่เข้าไปดำเนินงานในประเทศอื่นอาจทำให้ฐานะ
คู่แข่งขันกับบริษัทในประเทศนั้นนี่เป็นของทั้งเอกชนหรือรัฐบาลก็ได้ เช่น บริษัทสายการบินของต่างประเทศอาจ
กลายเป็นคู่แข่งขันกับสายการบินในประเทศที่เป็นของรัฐบาล 

2. กลยุทธ์ต่างกันในแต่ละประเทศ (Multidomestic Strategy) หมายถึง บริษัทดำเนินธุรกิจในแต่ละ
ประเทศไม่เหมือนกันแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละประเทศ แต่ละบริษัทย่อยที่อยู่ในแต่ละประเทศจะมีอิสระใน
การเลือกวิธีดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในประเทศเหล่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ  บริษัทย่อยที่
ดำเนินงานในต่างประเทศมีอิสระที่จะเลือกวิธีการของตัวเองให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ในประเทศเหล่านั้นแต่ละ
บริษัทย่อยใช้วิธีการทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแตกต่างไปจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยอื่น บริษัทใหญ่
หรือบริษัทแม่คุมแต่เฉพาะนโยบายหลักเท่านั้น ส่วนรายละเอียดให้บริษัทย่อยดำเนินการเอง  ปัจจัยสำคัญที่เลือก
กลยุทธ์ต่างกันในแต่ละประเทศคือ ปัจจัยทางสังคม (social factor) ที่แต่ละประเทศมีวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่
แตกต่างกัน หากไม่ทำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินการ 

3. กลยุทธ์เดียวกันในทุกประเทศ (Global Strategy) หมายถึง บริษัทดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศด้วย
มาตรฐานเดียวกัน และเหมือนกันโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของสถานการณ์ในแต่ละประเทศ บริษัทย่อยแต่ละ
บริษัทปรับตลาดและความต้องการของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยการยึดถือว่าทัศนคติที่ว่าโลกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีลักษณะที่สำคัญคือ บริษัทย่อยที่ดำเนินงานในต่างประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท
แม่ หรือด้วยวิธีการเดียวกันในทุกประเทศ บริษัทแม่จะเป็นผู้กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน หรือเป็นอย่างเดียวกันในทุกประเทศ บริษัทมีนโยบายให้การผลิตสินค้ามาจากโรงงานเดียวกันเพื่อให้
ปริมาณการผลิตจำนวนมากจนถึงระดับท่ีประหยัดต้นทุนการผลิตมากท่ีสุดหรือต้นทุนต่ำสุด 

ปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์เดียวกันในทุกประเทศก็คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (economics factor) ในบาง
อุตสาหกรรม การผลิตสินค้าจำนวนมากจนถึงระดับประหยัดที่สุด (economics of scale) และผลจากเส้นโค้งที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (learning curve effects) มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงาน ดังนั้นจึงต้องรวบรวมปริมาณ
สินค้าท่ีจะขายได้ในแต่ละประเทศมาผลิตที่โรงงานเดียวกันเพ่ือทำให้ปริมาณผลิตเข้าสู่ระดับที่ประหยัดที่สุด 

4. กลยุทธ์ข้ามชาติ (Transnational Strategy) กลยุทธ์ของบริษัทที่พยายามที่จะได้รับวัตถุประสงค์ทั้ง 2 
อย่างพร้อมกันคือ การลดต้นทุนและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและยังคงความมีประสิทธิภาพใน
การผลิตและประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตสามารถคงอยู่ต่อไป กลยุทธ์ข้าม
ชาติจึงเป็นกลยุทธ์ที่รวมทั้งจุดเด่นของกลยุทธ์มุ่งเน้นรายประเทศ และกลยุทธ์ความเป็นมาตรฐานระดับโลกเข้าไว้
ด้วยกัน โดยมีหลักการดำเนินธุรกิจ คือ เน้นมาตรฐานในตัวสินค้าให้มากที่สุด และมีการปรับปรุงได้บ้างในบาง
ประเทศท่ีไม่สามารถคงมาตรฐานหลักไว้ได้ กลยุทธ์ข้ามชาตินี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน
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รุนแรงในระดับโลกและเพื่อความอยู ่รอดของธุรกิจ บริษัทจึงอาจจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื ่อที ่จะสามารถ
ตอบสนองต่อแรงกดดัน ทั้งด้านการลดต้นทุนและด้านการตอบสนองต่อตลาดท้องถิ่นไปพร้อมกัน 
 ดังนั้น การทำธุรกิจระหว่างประเทศในพลวัตของกระแสโลกาภิวัตน์ ธุรกิจจะต้องแข่งขันในหลายระดับ  
ทั้งแข่งขันกับคู่แข่งภายในประเทศและแข่งขันกับคู่แข่งจากต่างประเทศ  ทั้งคู่แข่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ่  ซึ่งภาวการณ์แข่งขันดังนี้เอง ธุรกิจที่มีความสามารถและมีโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ
ควรจะเริ่มพิจารณาช่องทางและโอกาสในการส่งสินค้า  ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลให้ขยายกิจการสู่ต่างประเทศเพ่ือ
เป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนเพื่อกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขั้นตอนการวางแผนนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อกิจกรรมต่างๆ 
การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศ  
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

จากสภาวะการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจภายใต้ยุคเทคโนโลยีและความเป็นโลกาภิวัฒน์  ส่งผลให้การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและการตลาดสู่สภาวะ การแข่งขันที่เรียกว่า การแข่งขันรุนแรงเข้มข้น หรือ อภิมหาการ
แข่งขัน (Davini Richard 2004) (Hyper Competition) ทำให้ผู้ผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกหรือ
ระดับท้องถิ่นต่างพยายามสร้างความแตกต่าง และความโด่นเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง  นอกเหนือจากความ
แตกต่างกันผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังต้องพยายามสร้างสรรค์ความแตกต่างด้วยการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น การสร้างสรรค์ตราสินค้า การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่
ต้องได้รับการแก้ไขของวิสาหกิจชุมชน คือ แนวทางการพัฒนาการตลาดนั้นควรมีการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า
เพื่อขยายฐานตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจและเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้า  รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ควรมีการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องการยืดอายุสินค้าให้เก็บได้นานขึน้ 
ป้องกันการชํารุดเสียหาย สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเสมือนการรับประกัน
คุณภาพสินค้า รวมถึงสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้า และควรสื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้าให้เห็นถึง
บริบทท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเป้าในการพัฒนา
ตามศักยภาพและการดำเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเน้นการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ซึ่ง
เป้าหมายในปี 2564 คือ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้า  
(อุทัย ปริญญาสุทธินันท,์ 2560)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นส่วนควบทางกายภาพที่สำคัญยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ทุก
ชนิด ทุกระดับการผลิต เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีการสร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือทำให้สินค้ามีความโดดเด่นและต่างไป
จาคู่แข่ง เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู ้บริโภคจะได้รับเมื่อได้ซื ้อสินค้าหรือบริการทั้งในด้านที่จับต้องได้ อันได้แก่
คุณลักษณะและ คุณสมบัติของตราสินค้าต่างๆ รูปลักษณ์ทางกายภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมาย
สื่อสารต่างๆ และรวมถึงสิ่งที่จับ ต้องไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงสินค้ากับผู้บริโภค สามารถสร้า งคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งทำการยกระดับให้กับตัวสินค้า ไปในตัวด้วย (Philip Kotler, and Gary Armstrong, 2014) 
บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นการสื่อสารถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุด ในลักษณะการทำการ
สื่อสารอย่างเงียบ (Silent salesman) (R.Sara, 1990) ผู้บริโภคจะได้รับ สารที่จะถูกสื ่อออกมาจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ จากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ปกติแล้วบรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวโฆษณาหรือทำหน้าที่เป็น
เซลแมนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วซึ่งรูปแบบของบรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่สร้างการดึงดูดผู้ บริโภค กระแสการอนุรักษ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์กระดาษซึ่ งผลิตมาจากพืชที่ง่ายต่อการ
ย่อยสลายจึงมีมูลค่าการใช้เพ่ิมมากข้ึนตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนำไม้มาผลิตกระดาษเพ่ิมมากข้ึน ก็ย่อมมี
วันหมดสิ้นได้ในที่สุด ดังนั้นควรยึดหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนมาใช้ด้วยการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทดแทนไป
พร้อมๆ กับการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของชนรุ่นหลังต่อไป บรรจุภัณฑ์ นอกเหนือจะมีหน้ าที่ในการบรรจุ



ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้บรรจุภัณฑ์มีเอกลั กษณ์ เป็นที่จดจำ 
สามารถขายตัวเองได้ รวมถึงสามารถตอบสนองรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้บริโภค เช่น ความสะดวกสบายในการ
บริโภค เป็นต้น บรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ซื้อสิ้นค้าได้เป็นอย่างดี  ผู้บริโภคจะเลือกสินค้า
หรือแบรนด์ที่มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร (Zhou, 2010)  ผู้บริโภคจะมีความคิดการรับรู้ความเข้าใจและเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์กันคนละแบบ แต่ถ้ามองในรายบุคคลก็ยังคงมี มุมมองที่แต่ละคนก็ไม่เหมือนใครอีก ผู้บริโภคส่วนมากจะ
มองหาแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ที่ตรงตัวกับผู้ซื้อและองค์ประกอบบนผลิตภัณฑ์ล้วนมีอิทธิพลกับการ
เลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคและ เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้บริโภค รูปแบบบรรจุภัณฑ์สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภค 
(V. Butkevicien, 2008) ตัดสินใจเลือกซ้ือได้อย่างง่ายขึ้นจากข้อความหรือข่าวสารรวมถึงตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ 
ที่ทำให้ผู้บริโภคประทับใจ ซึ่งจะเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นขึ้นมากกว่า ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

จังหวัดสมุทรสงคราม แต่เดิมเรียก “เมืองแม่กลอง” การตั้งถิ ่นฐานบริเวณปากแม่น้ำดินแดนแห่งนี้ 
สันนิษฐานว่าคนกลุ่มแรกเป็นชาวแม่กลองจากจังหวัดอุทัยธานี อพยพมาตั้งบ้านเรือนในถิ่นนี้ ชาวแม่กลองเดิมใน
จังหวัดอุทัยธานีเป็นชาวแม่น้ำเคยอยู่ริมแม่น้ำกำแพงเพชรมาก่อน เมื่อแม่น้ำนั้นตื้นเขิน การทำมาหากินของ
ราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทำเลที่อยู่ใหม่ เรียกหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า “บ้านแม่กลอง” จากการศึกษา
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 2561 – 2565 พบว่า ประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่ด้านผลผลิตมีความต้องการพัฒนา
ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและ
บริหารให้สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยว (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งประเภทผลิตและบริการจำนวน 296 กิจการ โดยอันดับแรกเป็นกลุ่มประเภทแปรรูปและผลิตภัณฑ์
อาหารมีจำนวน 89 กิจการ รองลงมา คือ กลุ่มผลิตสินค้าอื่นๆ จำนวน 48 กิจการ และกลุ่มผลิตพืช จำนวน 37 
กิจการ (ข้อมูลจากกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 24 พ.ย.2563) สมุทรสงครามเป็น
จังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนประเภทการผลิตสินค้าและการบริการอีกหลายชนิดที ่ประกอบกิจกรรมเชื่อมโยง
เครือข่ายแบบธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมของสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตของชุมชน ลักษณะเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในด้านความรู้และเทคโนโลยี ปัจจัยการผลิต และการบริการ โดยมีหน่วยงานภาคีภาครัฐ เข้ามาส่งเสริม
สนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยการผลิตการบริการ และเงินทุน เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (วัน
ชัย คนงาม และคณะ, 2550) ไม่ว่าจะเป็นงาน Coconut Festival ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวซึ่ง
เป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ทำให้เกิดการพบปะของเหล่าผู้ผลิตและผู้บริโภค (อุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) และจังหวัดยังมีการกำหนดโครงการต่างๆที่ส่งเสริมผลิต แปรรูป และการตลาด
สินค้าเกษตรเชิงรุกและเตรียมความพร้อมสู่ SMEs (จังหวัดสมุทรสงคราม, 2563) ดังนั้นด้วยบริบทของจังหวัดที่มี
ทรัพยากรโดดเด่นในการผลิตสินค้าชุมชนและจังหวัดสมุทรสงครามเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิ สาหกิจ
ชุมชนอย่างแท้จริง พ้ืนที่นี้จึงเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้ 

จากข้อมูลและสถานการณ์ดังกล่าวที่มีแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มของสินค้ากลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยมีมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
อีกทั้งการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลเชิงพื้นที่และการถอด



บทเรียนจาก Best Practice ในชุมชน ซึ่งผลผลิตจากชุดโครงการนี้ คือ ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้าชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องสร้างการดึงดูดผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความสนใจใน
การซื้อ นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์จะทำให้สามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้น การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบ
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และพื้นที่ อีกทั้งตัวบรรจุภัณฑ์ควรต้องสร้างสรรค์โดยใช้วัตถุดิบการผลติที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ตราสินค้าควรต้องสร้างสรรค์การออกแบบเกี่ยวกับตรา ชื่อ คำ สัญลักษณ์ ให้
ประสมประสานกันอย่างลงตัว โดยตราสินค้าจะสร้างให้สินค้าเกิดความแตกต่าง โดดเด่นเหนือกว่าผู้แข่งขัน ซึ่งตรา
สินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจดจำของผู้บริโภค อีกท้ังยังช่วยให้ผู้บริโภคมีความผูกพันกับสินค้าเกิดการสร้าง
ทัศนคติที่ดีก่อให้เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ำจนทำให้มีความภักดีต่อตราสินค้าในที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่จะนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจยั 
 1. เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพื ่อพัฒนาบรรจ ุภ ัณฑ์ผลิตภัณฑ์ช ุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนในจั งหวัด
สมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือประเมินบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร (Population) ที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

สมุทรสงคราม 
1.2  กลุม่ตวัอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ (Sample)  ที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ

ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
1.3  ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มลูกค้า 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยทำการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพโดยขอบเขตของการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์โครงการย่อยทั้ง 4 โครงการนำไปสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชม ทั้ง 4 ด้าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สู ่การจัดอบรม
โครงการเชิงปฏิบัติการ  

3. ขอบเขตด้านสถานที่ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม 
4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาตั้งแต่ต้ังแต่เดือน...... 256... – เดอืน..... 256... รวม 

11 เดือน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยทุนวัฒนธรรมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 



 
บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการศึกษาวิจัยที่มีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการศาสตร์ในหลายสาขา เข้าด้วยกัน โดย
ผู้วิจัยได้กำหนดแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างคุณค่า ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การบรรจุภัณฑ์ 
บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 

 ในสมัยโบราณมนุษย์มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ  มีการกักตุนรักษาอาหารไว้กินในยามขาดแคลนเฉพาะ
ภายในครอบครัว ต่อมาเมื่ออารยะธรรมเจริญขึ้น และสามารถหาผลผลิตได้มากเกินเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้มนุษย์ก็
เกิดการนำเอาผลผลิตที่เหลือของตนไปแลกกับผลผลิตของผู้อื่นในยุคดังกล่าวนี้เอง เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต
บรรจุภัณฑ์ก็ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้น อย่างไรก็ดีบรรจุภัณฑ์ในสมัยแรก ๆ เพียงสามารถเก็บรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ ช่วง ค.ศ. 1769 – 1800 โดยอาศัยเทคโนโลยีมนุษย์เราสามารถผลิตสินค้าที
ละจำนวนมาก ๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ หรือที่เรียกว่า mass production การค้าขายการพาณิชย์ที่มีการขยายตัวอยา่ง
รวดเร็ว ประกอบกับในยุคนั้นผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงผู้ผลิตเพียงแต่ผลิตสินค้าออกมาให้เร็วที่สุด ผู้ซื้อพร้อมที่จะซื้อ
อยู่แล้ว ในยุคนี้บรรจุภัณฑ์จึงมีความหมายสำคัญอย่างมากอย่างไรก็ดี บทบาทส่วนใหญ่ของบรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ คือ 
การป้องกันรักษาไม่ให้สินค้าได้รับแรงกระแทกเสียหายและสะดวกสำหรับการขนส่งไปให้ลูกค้าเพียง 2 ประการนี้
เท่านั้น ไม่ได้มีบทบาทลึกซึ้งอย่างเช่นในปัจจุบัน ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ในยุคนั้นขนาดจะค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่างเช่น ถัง
หรือลังไม้ กระสอบ ฯลฯ หรือที่เรียกว่า bulk pack คือบรรจุทีละมาก ๆ ประมาณ 3,000 ปีก่อน แก้ว นับว่าเป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างพิเศษกว่า บรรจุภัณฑ์อ่ืน ๆ คือ ดูมีราคาให้คุณค่าที่สูงกว่า มักใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง หรือ
ต้องการการเก็บรักษาเป็นพิเศษหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขาย 
การพาณิชย์ แผ่ขยายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการติดต่อไม่เฉพาะประเทศต่อประเทศ แต่ถึงขนาดทวีปต่อทวีปอย่าง
สะดวกมีการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์นานาชนิดมากมายมหาศาล เพื่อตอบสนองรับใช้การดำรงชีวิตมนุษย์สภาพ
ดังกล่าวนี้บรรจุภัณฑ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูง นอกจากการป้องกันรักษาสภาพและคุณภาพตัวสินค้าและสะดวก
สำหรับการขนส่งซึ่งเป็นหน้าที่หลัก 2 ประการ แต่เดิมบรรจุภัณฑ์ในยุคหลังจนถึงปัจจุบันยังได้ทำหน้าที่อื่นอีก



มากมายหลายประการในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการจำหน่ายหรือที ่เรียกกันว่า 
Promotion 
 บ ร ร จ ุ ภ ั ณ ฑ ์ ม ี ห น ้ า ท ี ่ ม า ก ม า ย ห ล า ย ป ร ะ ก า ร แ ต ่ ท ี ่ ห ล ั ก  ๆ  จ ะ ม ี อ ย ู ่  4 ป ร ะ ก า ร 
 1.  ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุที่สามารถช่วยในการป้องกันอากาศได้ดีมีโครงสร้างที่
แข็งแรง และทนต่ออุณหภูมิต่ำ 

2.  ด ้ า น ก า ร บ ร ร จ ุ  ส า ม า ร ถ บ ร ร จ ุ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ไ ด ้ ใ น ป ร ิ ม า ณ ท ี ่ ก ำ ห น ด  
 3.  ด้านอำนวยความสะดวก บรรจุภัณฑ์ต้องคำนึงถึงในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้านผู้ผลิต  สามารถผลิตได้ใน
ระบบอุตสาหกรรม- มีลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบรรจุ การขนส่งบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยในการ
ประหยัดพื้นที่ได้ดี เช่น การวางซ้อน หรือการพับคลี่กล่อง การจัดจำหน่ายสามารถวางบรรจุซ้อนกันได้บนชั้นวาง 
ด้านผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ได้สะดวก 
เช่น การเปิดรับประทาน การเก็บรักษาหลังการเปิดรับประทาน  เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์
หมดแล้ว สามารถเก็บบรรจุภัณฑ์ทิ้งได้สะดวก และไม่เป็นกากมาก 

4.  ด้านส่งเสริมการจำหน่าย สามารถสื่อให้ผู ้บริ โภคเข้าใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใดสามารถเห็น
ภาพพจน์ของแบรนด์ และมีข้อมูลจำเป็นตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดจากกองอาหารและยา 

ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของสินค้า และขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิต ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์
มีมากมายและเป็นส่วนสำคัญของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศช่วยในการขนส่งสินค้าให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ป้องกันสินค้าจากสภาพแวดล้อมต่างๆ บรรจุภัณฑ์ในยุคแรกจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินค้า
เพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ต่อมาในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมสินค้าต่าง ๆ สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากด้วยต้นทุน
ต่ำ ทำให้ช่องทางในการจำหน่ายขยายตัวขึ้นสภาวะตลาดในระยะนี้ผู้ผลิตเพียงแต่ผลิตสินค้าให้เร็วที่สุด โดยที่ผู้ซื้อ
พร้อมที่จะซื้ออยู่แล้ว บรรจุภัณฑ์ยังคงทำหน้าที่ปกป้องสินค้าไม่ให้เสียหายในระยะสั้นๆ และก่อให้เกิดความสะดวก
ในการขนส่งเท่านั้น (อมรรัตน์ สวัสดิทัต, 2534 : 44) 

 บรรจุภัณฑ์ที่ดีและน่าสนใจย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในตลาดยุคไร้พรมแดน เช่น ปัจจุบัน ซึ่ง
บรรจุภัณฑ์ที่มีการผลิตในขณะนี้มีด้วยกันหลายชนิด อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์โลหะ และบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น โดยพบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นไปทั่วโลก ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์กระดาษซึ่งผลิตมาจากพืชที่ง่ายต่อการย่อยสลายจึงมีมูลค่าการใช้เพ่ิมมากขึ้น
ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนำไม้มาผลิตกระดาษเพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมมีวันหมดสิ้นได้ในที่สุด ดังนั้นควรยึด
หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนมาใช้ด้วยการร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทดแทนไปพร้อมๆ กับการใช้งาน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์
ข อ ง ช น ร ุ ่ น ห ล ั ง ต ่ อ ไ ป 
 หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ นั้นมีหลากหลายแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย หน้าที่เริ่มแรกของบรรจุภัณฑ์ คือก การ
รวมหน่วยสินค้าและช่วยในการขนส่งลำเลียงสินค้า ต่อมาได้รับการพัฒนาและเพ่ิมหน้าที่การปกป้องรักษาคุณภาพ



สินค้า จนกระทั่งปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ต้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบริโภคและโฆษณาสินค้าไปในตัวด้วย 
นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย  ดั งนั้นบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน
สามารถจำแนกหน้าที่ได้เป็น 3 ด้านคือ หน้าที่หลัก ด้านการตลาด และหน้าที่อ่ืนๆ ดังแสดงในตาราง 1 

 
 
 ตาราง 1  การจำแนกหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ตามด้านต่างๆ 

 

ด้านหน้าที่หลัก ด้านการตลาด ด้านหน้าที่อ่ืนๆ 

1. การปกป้องคุ้มครองสินค้าที่อยู่
ภายในให้อยู่ในสภาพดีไม่เกิดการ
เสียหาย 

1. การส่งเสริมการขาย 1. สะดวกในการใช้สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน 

  

2. การหีบห่อสะดวกต่อการขนส่ง 
ลำเลียง จับ ถือ พกพา 

2. การแสดงข้อมูลรายละเอียด
ของสินค้า 

2. สามารถตั้งวางโชว์สินค้าได้
สะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 

3. การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
เพ่ือให้ลูกค้าทราบ 

3. การตั้งราคาขายสูงขึ้น 3. แสดงขนาดหรือลักษณะของ
สินค้าให้ลูกค้าทราบ เพ่ือจะได้
ตัดสินใจซื้อได้ถูกต้อง 

4. ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
อยากซื้อ เช่น รูปทรง สัณฐาน สี
และกราฟิก 

4. การเพ่ิมปริมาณขาย 4. ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริการ
ตนเองเป็นการลดภาระของผู้ขาย 

  5. ให้ความถูกต้อง รวดเร็วในการ
ขาย 

5. การซื้อขายปลอดภัย ถูก
อนามัย ไม่เลอะเทอะเปรอะเปื้อน
มือ 

  6. การรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น 
สัญลักษณ์รีไซเคิล 

6. ช่วยให้สินค้าได้ราคาสูงขึ้น 



 
 จ า ก ต า ร า ง ท ี ่  1 ห น ้ า ท ี ่ ข อ ง บ ร ร จ ุ ภ ั ณ ฑ ์  ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ า ย เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ไ ด ้ ด ั ง นี้  
 - การปกป้องคุ้มครองสินค้า (Protection)   บรรจุภัณฑ์จะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถคุ้มครอง
สินค้าภายในให้ปลอดภัยจากความเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง ป้องกันการเน่าเสีย แมลง สัตว์กัดแทะ เพื่อไม่ให้
สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในแตกหัก เสียหาย เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสินค้าที่อยู่ภายในเป็นอาหารซึ่งเป็น
สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย ผู้บริโภคยิ่งไม่ต้องการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารเป็นพิษอันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ข อ ง บ ร ร จ ุ ภ ั ณ ฑ ์ ท ี ่ ไ ม ่ เ ร ี ย บ ร ้ อ ย ส ม บ ู ร ณ์  
 - การหีบห่อสะดวกต่อการขนส่ง ลำเลียง จับ ถือ พกพา (Portability) บรรจุภัณฑ์ต้องอำนวยความ
สะดวกต่อการขนส่ง การขนย้าย ลำเลียง การเก็บรักษาในคลังสินค้า และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถที่จะ
วางซ้อนทับกันได้หลายชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ในระดับการขายปลีกบรรจุภัณฑ์ควรมีขนาดรูปร่างที่
ลงตัว (Fitness size) ง่ายและสะดวกต่อการเรียงซ้อนในชั้นวางของหรือชั้นจัดแสดงโชว์สินค้า  ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ควรจะอำนวยความสะดวกในแง่ของการนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าท่ีอยู่ภายในไปใช้สอยตามชนิด
ของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน
และการเก็บรักษาเมื่อสินค้าถึงมือผู้บริโภค 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Presentation)   บรรจุภัณฑ์ควรแสดงให้เห็นตัวสินค้าหรือข้อบ่งบอก
ว่าสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในคืออะไร ใครเป็นผู้ผลิต มีวิธีการใช้และเก็บรักษาอย่างไร ผลิตและหมดอายุเมื่อใด
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย ่ า ง ย ิ ่ ง ถ ้ า ส ิ น ค ้ า ข ้ า ง ใ น เ ป ็ น ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ย า ห ร ื อ อ า ห า ร 
 - ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซื้อ (Promotion) บรรจุภัณฑ์ควรได้รับการออกแบบให้ดึงดูดความ
สนใจของลูกค้าทั้งรูปทรงสัณฐานและสีสันของบรรจุภัณฑ์เพราะผู้บริโภคต้องการบรรจุภัณฑ์ที่รูปทรงเด่นชัด 
สวยงาม สะดุดตา มองหาได้ง่าย สีที่ใช้ควรเด่นหรือแตกต่างจากสินค้าประเภทอ่ืนหรือสินค้าของคู่แข่ง เพราะจะทำ
ให้ง่ายแก่การจดจำ และยังช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบฉวยสินค้าที่ไม่ต้องการได้อีกด้วย 

- ทำให้ให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น   เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เพื่อขายปลีกที่มีความสวยงามจะสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้า ตราและเครื่องหมายการค้าทำให้ลูกค้าเกิดความภักดี (Loyalty) ในตัวสินค้าส่งผลให้ขายได้ในราคาท่ี
ส ู ง ข ึ ้ น ห ร ื อ ท ี ่ เ ร ี ย ก ว ่ า  ส ิ น ค ้ า แ บ ร น ด ์ เ น ม  (Brand name) 
 - การเพิ่มปริมาณการขาย   บรจจุภัณฑ์สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้โดยการรวมหน่วยสินค้าในบรรจุ
ภัณฑ์ เช่น นมกล่อง 1 โหล ถ้านำมาบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีหูหิ้วจะทำให้สามารถขายได้ทีละ 12 กล่อง 
หรือการขายน้ำยารีดผ้าเรียบพร้อมกับซองน้ำยารีดผ้าชนิดเติมโดยการใช้ฟิล์มหดรัดสินค้าไว้รวมกันเพื่อขายคู่กัน
เป็นต้น 

- การรณรงค์ในเรื่องต่างๆ   บรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากในการช่วยรณรงค์เรื่องต่างๆ เช่น สัญลักษณ์รีไซเคิล 
ฉลากเขียว กินของไทยใช้ของไทย สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย หรือรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น (ชัยรัตน์ อัศวางกูร
, 2548) 



ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 

คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541 : 7-8) กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์ คือ บรรจุภัณฑ์เป็นทั้งศาสตร์
ทั้งศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าในการจัดจำหน่ายเพื่อสนองความต้องการของผู้ซื้อและหรือผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม ศาสตร์และศิลป์ในนิยามของบรรจุภัณฑ์ หมายถึง ความรู้   ที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้องใช้ความรู้
หลายๆ สาขามาประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์อาหารต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอาหารเฉพาะทาง 
เช่น อาหารที่เป็นแป้ง อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ เป็นต้น นอกเหนือจากศาสตร์ดังที่กล่าวมาแล้วบางส่วน การ
ออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ยังเป็นสาขาวิชาหนึ่งของพาณิชยศิลปะ ที่ต้องออกแบบให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่ทางด้านการตลาดได้กำหนดไว้ เพื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนั้นจะได้รับการยอมรับและซื้อซ้ำหลาย ๆ ครั้งจน
เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้  ผู้ซื้อและผู้บริโภคในนิยามของบรรจุภัณฑ์ หมายถึง ณ จุดขายมีสินค้า
หลายประเภทที่ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริโภคเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ของขวัญในช่วงเทศกาล สินค้าสำหรับเด็ก
ทารกหรือสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ใช่ผู้บริโภคนี้ จำต้องสร้างสิ่งจูงใจและความมั่นใจต่อผู้ซื้อว่า
สินค้าดังกล่าวจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะเน้นใน
การสร้างภาพแห่งความพอใจแทนที่จะเน้นเรื่องคุณสมบัติของตัวสินค้า    ที่ ใช้ในการออกแบบทั่วไป ต้นทุนที่
เหมาะสมในนิยามของบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การมองจากแง่ธุรกิจ การผลิตสินค้า เพื่อการจัดจำหน่ายย่อมต้องการ
สินค้าที่มีต้นทุนต่ำเท่าที่จะต่ำได้ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การเลือกใช้วัสดุที่มีต้นทุนต่ำอย่างเดียวอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายให้แก่บรรจุภัณฑ์ได้ง่าย ทำให้บรรจุภัณฑ์ไม่สามารถทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องคิดถึง
ผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วทั้งระบบ 

อมรรัตน์ สวัสดิทัต (2545) กล่าวว่า การบรรจุภัณฑ์ คือ ระบบรวมในการเตรียมสินค้าสำหรับการขนส่ง 
จัดจำหน่าย เก็บรักษาและตลาด โดยใช้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้สินค้า
อาจบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่หนึ่งหรือหลายชนิด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มีตั้งแต่ ขวด หลอด กระป๋อง ห่อ ถุง กล่อง 
ถ้วย ลัง ฯลฯ โดยทำมาจากวัสดุต่าง ๆ กัน อาทิกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะหรือไม้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539 : 272) กล่าวว่า การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมในการออกแบบ
และผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งห่อหุ้มสินค้า การบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับป้ายฉลากกล่าวคื อ ป้าย
ฉลากจะเป็นสิ่งที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ 

การแบ่งขั้นตอนกระบวนการออกแบบ 

เนื่องจากนักออกแบบแต่ละคนเมื่อผ่านประสบการณ์ในพฤติกรรมการบริโภคมาช้านาน ได้สะสมความรู้
ความชำนาญตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคขณะลงมือทำงาน  จึงพัฒนาขั้นตอนพฤติกรรมการ
บริโภคเฉพาะเป็นของตัวเองตามความถนัดและความมีประสิทธิผลด้วยวิธีที่ตนเองเรียนรู้มา การวางแบบแผน
พฤติกรรมการบริโภคไว้เป็นเสมือนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้นักออกแบบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติเป็น



ขั้นตอนมีการกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะผลผลิตที่ต้องทำส่งในแต่ละขั้นตอนและให้ดำเนินไปเป็นลำดับ
อย่างเคร่งครัด พฤติกรรมการบริโภคตามแบบแผนอย่างเป็นขั้นตอนมีส่วนช่วยให้การออกแบบประสบผลสำเร็จได้
เป็นอย่างดี (นวลน้อย บุญวงษ์, 2542 : 4) 

ว ิธ ีการแบ่งข ั ้นตอนพฤติกรรมการบร ิโภค แบ่งพฤติกรรมการบร ิโภคออกเป็น 8 ขั ้นตอน คือ 
 1. การกำหนดขอบเขตของปัญหา (identification of the problem) การนำเอาโจทย์หรือ ปัญหาที่
ได้รับในงานออกแบบมาศึกษาพิจารณาให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและทำการกำหนดขอบเขตพฤติกรรม
ก า ร บ ร ิ โ ภ ค เ พ ื ่ อ แ ก ้ ป ั ญ ห า อ ย ่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ไ ม ่ ก ว ้ า ง ห ร ื อ แ ค บ จ น เ ก ิ น ไ ป 
 2.  การค้นคว้าหาข้อมูล (information) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ นำมา
จัดจำแนกอย่างเป็นระบบตามหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาข้อมูลมีคุณค่าช่วย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ช่วยเสนอแนะวิธีการต่าง ๆ สำหรับแก้ปัญหา 

3. การวิเคราะห์ (analysis) การนำข้อมูลที่จำแนกไว้แล้วมาแยกแยะ เปรียบเทียบ และจัดให้เกิด
ความสัมพันธ์กันผลจากการวิเคราะห์จะช่วยเสนอแนะตั้งแต่ทางเลือก จนถึงเกณฑ์สำหรับพิจารณาทางเลือกต่างๆ 
ในการแก้ปัญหา 

4. การสร้างแนวความคิดหลัก (conceptual design) การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์แนวความคิด
หลักในการออกแบบ แนวความคิดหลัก ควรมีลักษณะที่สามารถแก้ปัญหาสำคัญ ได้อย่างตรงประเด็นและมีความ
กว้างครอบคลุมการแก้ปัญหาย่อยมีความแปลกใหม่ไม่ซ้ำกับแนวทางที่เคยมีมาก่อนและยังมีลักษณะ เป็นความคิด
หรือสมมุติฐานที่อาจจะยังเป็นนามธรรม นอกจากนี้แนวความคิดในการออกแบบไม่ได้มีอยู ่เพียงครั ้งเดียว 
โดยเฉพาะสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนในระยะแรกเป็นการสร้างแนวความคิดโดยรวมและเมื่อทำการออกแบบก็จะมี
การสร้างแนวความคิดเสริมตามไปแต่ละขั้นตอนหรือทุก ๆ ระดับการแก้ปัญหาทั้งนี้ เพื่อให้การออกแบบลึกลงไป
ทุกขั้นตอน สามารถ   ทำได้อย่างสร้างสรรค์มากข้ึน 

5. การออกแบบร่าง (preliminary design) การนำแนวความคิดหลักมาตีความแปรรูป หรือประยุกต์
สร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม มีตัวตนมองเห็นและจับต้องได้ด้ วยการ ร่างเป็นภาพ 2 มิติ
หรือสร้างหุ่นจำลอง3 มิติ แบบร่างควรมีจำนวนมาก มีความแตกต่างหลากหลาย ทางด้านรูปร่าง หน้าตา ขนาด 
ส่วนประกอบตั้งแต่โครงสร้างถึงส่วนประกอบย่อยพร้อมทั้งให้คำอธิบาย หรือกราฟิกแสดงหลักการวิธีการและ
ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ข อ ง ผ ู ้ อ อ ก แ บ บ ต ่ อ แ บ บ เ ห ล ่ า นั้ น 
 6. การคัดเลือก (Selection) การนำแบบร่างที่สร้างขึ้นเป็นจำนวนมากมาเปรียบเทียบโดยใช้หลักเกณฑ์
ที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสมสูงสุดสามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ ด้วยวิธีการที่ง่าย 
ป ร ะ ห ย ั ด แ ล ะ ม ี ค ว า ม เ ป ็ น ไ ป ไ ด ้ จ ร ิ ง ท ั ้ ง ใ น ก า ร ผ ล ิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด 
 7.  การออกแบบรายละเอียด (detail design) การนำแบบที่ผ่านการพิจารณาเลือกแล้วมาพัฒนาต่อไป
จนถึงขั้นรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ ้น การออกแบบ
รายละเอียดจะเกิดขึ้นขณะเขียนแบบ นับเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงแบบที่มาจากแนวความคิด



ธรรมดาให้กลายเป็นแบบที่น่าสนใจและใช้งานได้ดี หรือในทางตรงกันข้าม คือมีส่วนทำลายแนวความคิดท่ีดีให้ด้อย
คุณค่าลงจากความหยาบหรือการขาดความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงาน 

8.  การประเมินผล (evaluation) การนำแบบที่สำเร็จทั้งในลักษณะงาน 2 มิติ และ 3 มิติ มาทำการ
ประเมินผลงานนั้นๆ ว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนตามขอบเขต และจุดมุ่งหมาย ที่ตั้งไว้เพียงใดการประเมินผล
ช่วยให้รู ้ระดับคุณภาพของงานออกแบบและเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการลงทุนผลิตและจำหน่าย 
(นวลน้อย บุญวงษ์, 2542 : 142-143) 

 ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ บ ร ร จ ุ ภ ั ณ ฑ์  
 ประช ิด ท ิณบ ุตร (2531 : 116) กล ่าวว ่ า ประส ิทธ ิภาพของบรรจ ุภ ัณฑ ์  หมายถ ึ ง  การออก 
แบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง ป้องกันการเน่าเสีย เก็บรักษาง่าย ไม่
เสื่อมสลายไว เพราะผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะได้รับอันตรายจากอาหารเป็นพิษหรือบาดแผลอันเนื่องมาจากบรรจุ
ภ ั ณ ฑ ์ ท ี ่ ไ ม ่ เ ร ี ย บ ร ้ อ ย ส ม บ ู ร ณ์  
 1. ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 
 ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคำว่าประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถท ี ่ ทำ ให ้ เก ิ ดผลในการงาน (พจนาน ุกรมไทยฉบ ับราชบ ัณฑ ิตยสถาน . 2542 : 667) 
โดยผู ้ว ิจ ัยจะทำการประเม ินประสิทธ ิภาพของบรรจ ุภ ัณฑ์ สำหร ับใช ้ในการบรรจ ุภ ัณฑ์เป ็น 5 ด้าน 
  1. ด ้ า น ป ก ป ้ อ ง ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ์  
  2. ด ้ า น ก า ร บ ร ร จุ  
  3. ด ้ า น อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
  4. ด ้ า น ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร จ ำ ห น ่ า ย 
 2. ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล 
 การประเมินผลเป็นขั ้นตอนการทำงานที ่สำคัญซ ึ ่งเก ิดข ึ ้นอยู่ ตลอดเวลาทั ้งในช ีว ิตประจำวัน 
และในการประกอบการงานทุกสาขาอาชีพการประเมินผลจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี อย่างแรกเม่ือมีทางเลือกจำนวน
มากให้ทำการพิจารณาตัดสินเลือกสิ ่งที่ดีและเหมาะสมสูงสุด อีกกรณีแม้เมื ่อไม่มีทางเลือกแล้วก็ตาม การ
ประเมินผลจะมีขึ้นเพื่อตรวจสอบและค้นหาข้อบกพร่องที่ยังอาจหลงเหลืออยู่ในงานนั้น ๆ สำหรับการปรับปรุง
แก้ไขในกระบวนการออกแบบตั้งแต่ระยะต้นของการทำงานจะมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เมื่อมาถึงขั้นตอนการ
สังเคราะห์เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีการประเมินผล เพ่ือเปรียบเทียบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ว่า
งานออกแบบนั้นไปได้ไกลได้มากและได้ดีเพียงใดจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นได้
หลายครั้งในระหว่างการทำงานออกแบบตั้งแต่ก่อนการลงมือทำแบบรายละเอียด เมื่อได้คิดค้นสร้างสรรค์โดยการ
เสนอแนะทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธีการและรูปแบบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อเลือกเฟ้น 
แยกแยะผลงานที่มีคุณภาพและความเหมาะสมมากกว่า สำหรับการนำไปดำเนินการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์
ครบถ้วนดียิ่งขึ้น การประเมินผลจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ก่อนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาแบบจน
สมบูรณ์แล้วก่อนการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลงานการออกแบบจึงควรผ่านการ



ประเมินผล เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดจนเกิดความเชื่อมั่นว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายได้รับการแก้ไข
อย่างเรียบร้อย และเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้วก็ตาม ก่อนการจัดจำหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค ผลงานการออกแบบก็
ยังคงต้องผ่านการประเมินผลเป็นครั้งสุดท้าย เพ่ือพิจารณาหาข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดที่ยังอาจหลงเหลืออยู่
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็น เพราะแม้ว่าจะได้ทำ
การออกแบบอย่าง ป็นระบบถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลผลิตที่ดีทันที
โดยอัตโนมัติการประเมินผลเป็นขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ผลงานนั้นยังอยู่
ในระยะที่สามารถแก้ไขได้ง่าย ประหยัดและทำให้เกิดผลเสียหายน้อยกว่า  จนแม้เมื่อผ่านการจำหน่ายไปจนครบ
วงจรชีวิตของงานออกแบบแล้ว ก่อนการเริ่มต้นพัฒนางานออกแบบชิ้นใหม่ การประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการให้
งานไปแล้วก็ยังคงมีขึ ้น เพื ่อประมวลสรุปเป็นข้อมูลเพื ่อการพัฒนางานต่อ ๆ ไปในอนาคต การประเมินผล 
(น ว ล น ้ อ ย  บ ุ ญ ว ง ษ์ . 2542 : 189-190) 
 3. ผู้ประเมิน 

 ผู้ประเมินเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูงสุด ผู้ประเมินทำการตัดสินโดยอาศัยพ้ืนฐานจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้สะสมมาเพื่อใช้เปรียบเทียบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ความแน่นอนเที่ยงตรงและความ
สม่ำเสมอในการพิจารณามักเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประเมิน นอกเหนือจากปัญหาด้านความแม่นยำ นอกจากนี้ผล
การประเมินยังได้รับอิทธิพลที่มาจากลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ ความเชื่อการใช้ความคิดและวิจารณญาณในการ
ตัดสินของผู ้ประเมิน จากบทบาทที่สำคัญดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาและจำแนกประเภทของผู ้ประเมินตาม
หลักเกณฑ์แตกต่างกันเป็น 2 ลักษณะ 

  3.1 จ ำ แ น ก ต า ม ค ว า ม ร ู ้ เ ฉ พ า ะ ข อ ง ผ ู ้ ป ร ะ เ ม ิ น ใ น ง า น อ อก แ บ บ จ ะ ป ร ะ ก อบ ด ้ ว ย 
ขั้นตอนการทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตได้เป็นสินค้าแล้ว ผลผลิตนั้น
ก็จะถูกเผยแพร่ต่อไปยังผู้ใช้หรือ กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ดังนั้นการประเมินผลงานออกแบบจะเป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ ผู้ประเมินจึงควรประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

   3.1.1 ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช าญ  (Expert) ผ ู ้ เ ช ี ่ ย ว ช าญค ื อผ ู ้ ท ี ่ ม ี ค ว ามร ู ้ ค ว ามชำนาญ เฉพาะ 
ซึ่งได้รับมาจากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน การพิจารณาตัดสินของผู้เชี่ยวชาญจึงมีพื้นฐานจากความรู้เฉพาะตาม
สาขาวิชาชีพ ผู้ประเมินกลุ่มนี้ได้แก่นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ออกแบบประเภทนั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญจะมีบทบาทสำคัญในการนำความรู้เฉพาะมาใช้พิจารณาแยกแยะให้เห็นความ
แตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่องานออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทางเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจะสามารถนำ
ความรู้เฉพาะมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินได้เป็นอย่างดี 

   3.1.2 คนทั่วไป (Layman) สำหรับการประเมินผลงานออกแบบจำเป็นต้องประกอบด้วยคน
ทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ใช้งาน ผู้ประเมินกลุ่มนี้จะพิจารณาตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการใช้สอยงานออกแบบ จึงเป็นการประเมินจากมุมมองที่อยู่ตรงข้ามกับผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตซึ่งช่วยให้เกิด



ความสมบูรณ์แก่งานได้ทางหนึ่ง แม้วิธีการพิจารณาบางครั ้งจะมาจากความรู ้สึกและรสนิยมส่วนตัวที ่ขาด
หลักเกณฑ์และเหตุผล แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งชี้ความต้องการจากฝ่ายผู้ใช้งานได้เช่นกัน 

  3.2 จ ำ แ น ก ต า ม จ ำ น ว น ข อ ง ผ ู ้ ป ร ะ เ ม ิ น  แ บ ่ ง อ อ ก เ ป ็ น  2 ก ล ุ ่ ม ไ ด ้ แ ก่  
   3.2.1 ผ ู ้ ป ร ะ เ ม ิ น ค น เ ด ี ย ว  (A Single Person) เ ป ็ น ว ิ ธ ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล อ ยู่  
เด็ดขาดโดยผู้ประเมินเพียงคนเดียวทำการพิจารณาและตัดสินชี้ขาด ดังนั้นผู้ประเมินนอกจากจะต้องมีความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะแล้วยังมักเป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดการพิจารณา การประเมินผลโดยคนเดียวนี้ช่วยให้สามารถทำ
การตัดสินได้ตรงตามความมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น และเป็นวิธีการที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
แต่ผลการตัดสินซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการนี้ อาจขาดความรอบคอบครบถ้วนไปบ้างเหมือนกัน 

   3.2.2 ผ ู ้ ป ร ะ เ ม ิ น เ ป ็ น กล ุ ่ ม  (A group) โ ด ยท ั ่ ว ไ ปก า รปร ะ เ ม ิ น ผล ง า ออ ก แ บ บ 
มักมีผู้ประเมินเป็นกลุ่มหรืออยู่ในรูปคณะกรรมการตรวจและตัดสินโดยรวบรวมบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้า
ด้วยกัน การพิจารณาตัดสินจึงเกิดจากการที่ผู้ประเมินแต่ละคนได้ตรวจสอบในด้านต่างๆตามความถนัดของตน 
และมีความเห็นพ้องร่วมกันเป็นเอกฉันท์ การประเมินโดยกลุ่มเป็นงานที่มีขั้นตอนมากกว่าใช้เวลาและบางครั้งมี
ความยุ่งยากในการจัดการมากกว่า แต่มักได้ผลการประเมินที่มีคุณภาพความถูกต้องและความรอบคอบดีกว่า 
(น ว ล น ้ อ ย  บ ุ ญ ว ง ษ์ , 2542 : 190-191) 
 4. หลักเกณฑ์การประเมิน 

 การประเมินผลงานทางศิลปะและการออกแบบเป็นสิ่งที่ยังไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการวัด และ
เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้สึกนึกคิดในการสร้างสรรค์การที่จะทำให้การ
ประเมินผลมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาที่ต้องการพิจารณาตัดสินหลักเกณฑ์จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ประเมินเรียบร้อย
แล้ว โดยผู้ประเมินจะทำหน้าที่กลั่นกรองเงื่อนไขต่าง ๆ และวางเป็นเกณฑ์สำหรับใช้เป็นแนวทางการเปรียบเทยีบ 
ความยากง่ายของหลักเกณฑ์ มักจะข้ึนกับระดับความสมบูรณ์หรือความสัมฤทธิ์ผลของงาน ถ้ายิ่งต้องการให้ผลงาน
คุณภาพดีมาก ผู้ประเมินย่อมต้องหาวิธีการวางหลักเกณฑ์ที่รัดกุมและครอบคลุมปัจจัยต่างๆอย่างครบถ้วน อีกทั้ง
ยังต้องทำการพิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลเป็นงาน ที่มีความ
ละเอียดและประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของงานออกแบบ 

เมื่อรวบรวมผลงานการออกแบบที่ต้องการจะประเมินผลได้เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะกำหนด เป็นหัวข้อ
หลักเกณฑ์ได้นั้น ผู้ประเมินต้องทำการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบหลักของงานนั้น ๆ จึงจะ
สามารถวางหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง มีประเด็นสำคัญท่ีควรศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 

  1. การศึกษาลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ เนื่องจากงานออกแบบแต่ละประเภทจะมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณค่าของงานจึงอยู่ในเรื่องราว หรือตำแหน่งที่ต่างกันไปด้วยดังตัวอย่างงานออกแบบ



เครื่องประดับ ซึ่งมีลักษณะตามธรรมชาติเป็นของใช้เพื่อการตกแต่ง มีการเน้นรูปทรง สีสั น และรายละเอียดที่
แสดงออกถึงความงานและความมีค่าสูง ในขณะที่งานออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือเป็นงานทีาเกี่ยวข้องกับงานใช้
งานตามหน้าที่เฉพาะซึ่งมุ่งเน้นประสิทธิภาพความสะดวกสบาย ความแข็งแรงและความทนทานเป็นสำคัญจาก
ธรรมชาติเฉพาะที่แตกต่างกัน ย่อมเป็นผลให้เกิดการพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกัน 

  2. การศึกษาจุดมุ ่งหมายของงานออกแบบ นอกเหนือจากลักษณะเฉพาะตามประเภทของงาน
ออกแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว ในการทำงานออกแบบแต่ละโครงการจะมีการกำหนดจุดมุ่งหมายตามความ
ต้องการของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นผู้ประเมินจำเป็นต้องมีความเข้าใจโจทย์ และความมุ่งหมายที่ต้องการให้บรรลุเพ่ือ
น ำ ม า ใ ช ้ ก ำ ห น ด ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง ง า น อ อ ก แ บ บ 
   3. การศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานออกแบบได้ออกกฎข้อบังคับ ตลอดจนเงื่อนไขกำหนดลักษณะทางด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้
งานไว้อย่างชัดเจน ผู้ประเมินจำเป็นต้องศึกษาและพิจารณาตีความเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่องานออกแบบ ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม และนำมาใช้เป็นข้อกำหนดในการวางหลักเกณฑ์เพื่อให้ผลงานที่ผ่านการประเมินแล้วมี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์พอสำหรับการนำไปดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้จริง 

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดหัวข้อหลักเกณฑ์ 

  ภายหลังจากการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผลงานที่ออกแบบแล้ว จึงมาถึง
ขั้นตอนการกำหนดหัวข้อหลักเกณฑ์ โดยทั่วไปในงานออกแบบจะประกอบขึ้นจากปัจจัยภายใน ได้แก่ รูปทรง 
ประโยชน์ใช้สอยและวัสดุ-กรรมวิธีการผลิต และจากปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ แต่โดยรวมแล้ว
ที่มีผลกระทบโดยตรงมักมาจากลักษณะความต้องการของตลาด ดังนั้นในการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจึง
มักมาจากหัวข้อหลักๆ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดประกอบที่เน้นความสำคัญแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
งานออกแบบแต่ละประเภท ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลสำหรับงาน
ออกแบบ ในท ี ่น ี ้ จ ึ ง ได ้ รวบรวมหล ักเกณฑ ์ท ี ่ ใช ้ท ั ่ ว ไปซ ึ ่ งประกอบด ้วยห ัวข ้อหล ักๆ ด ั ง ต ่ อ ไปนี้  
 2.1. หลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ (Design Aspect) จะต้องมีประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ 
(Practical Function) มีความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน มีความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ มีความ
ปลอดภัย สะดวกต่อการบำรุงรักษา และมีความแข็งแรงทนทาน 

  2.2 ความงาม (Aesthetic Function) กล่าวคือ มีความงามจากการจ ัดองค์ประกอบ ความ
เหมาะสมกับประเภทของงานออกแบบ ความมีคุณค่า มีราคา และความมีเอกลักษณ์ท่ีน่าสนใจ 

  2.3 หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิต (Production Aspect) คำนึงถึง (1) วัสดุ (Material) โดยการ
เลือกใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสม มีอยู่ในท้องตลาด มีความเหมาะสมกับการใช้งานและการผลิต และ (2) (คำนึงถึง
กรรมวิธีการผลิต (Process) โดยพิจารณาจำนวนและขั้นตอนความซับซ้อนของการผลิตระดับของเทคโนโลยี
ทางการผลิต ชนิดอุปกรณ์และเครื่องจักรพิเศษเพ่ือการผลิต 



  2.4 หลักเกณฑ์ทางด้านการตลาด (Marketing Aspect) พิจารณาจากราคาและลักษณะตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การสื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวสินค้า การแสดงภาพพจน์และความน่าเชื่อถือของ
ผู้ผลิต การคำนึงถึงปัญหาต่อสภาพแวดล้อม 

  ขั้นตอนที่ 3 การจัดลำดับความสำคัญของหลักเกณฑ์ 

เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดขึ้นนั้นมีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่องานออกแบบไม่เท่า
เทียมกัน บางหัวข้อเป็นหัวใจสำคัญของงานมากกว่าหัวข้ออื่น ดังนั้นเพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ จึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญโดยการแบ่งน้ำหนักของเกณฑ์แต่ละหัวข้อตามปกติจะเทียบเป็น
ร้อยละคือกำหนดให้เกณฑ์ทั้งหมด มีน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 100 และแบ่งกระจายออกเป็นหัวข้อต่างๆ เหมาะสม
สอดคล้องกับความสำคัญ เช่นหลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบร้อยละ 50 หลักเกณฑ์ทางด้านการผลิตร้อยละ 30 
และหลักเกณฑ์ทางด้านการตลาดร้อยละ 20 น้ำหนักที่กำหนดขึ้นนี้จะใช้เป็นตัวคูณเพื่อหาค่ารวมของผลการ
ประเมิน (นวลน้อย บุญวงษ์. 2542 : 191-194) 

5. ระบบวิธีการวัดผล 

องค์ประกอบในการประเมินผลนอกเหนือจากผู้ประเมินและหลักเกณฑ์แล้ว ยังจำเป็นต้องมีการจัดระบบ
วิธีการเพื่อใช้กำหนดระดับคุณค่าของงาน ระบบวิธีการวัดผลจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ผู้ประเมินใช้สำหรับระบุ
คุณภาพของงานเมื่อเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยทั่วไประบบหรือมาตราที่มีใช้ในการวัดผลนั้นมีตั้งแต่
วิธีการวัดที่หยาบจนถึงละเอียด คือตั้งแต่เป็นเพียงการบอกลักษณะคร่าวๆ ในด้านความดี -เลว ความประหยัด 
ความปลอดภัย เป็นต้น แต่ว ิธ ีการวัดผลในลักษณะนี ้ย ังขาดความถูกต้องแม่นยำและความชัดเจนในการ
เปรียบเทียบ จึงไม่เหมาะสมในการใช้กับงานออกแบบส่วนระบบการวัดผลอย่างละเอียดนั้น มักใช้ในการวัดค่า
ต่างๆ ที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และมีหน่วยวัดอย่างแน่นอน เช่น การวัดค่าอุณหภูมิซึ่งมีเทอร์โมมิเตอร์เป็น
เครื่องมือวัด และมีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส เป็นต้น ในงานออกแบบไม่สามารถวัดอย่างละเอียดดังกล่าว 
เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดจะใช้วัดคุณภาพได้ จึงมักใช้วิธีการเปรียบเทียบตามมาตราซึ่งจัดเป็นลำดับตั้งแต่
น้อยไปมากการกำหนดเป็น มาตราสำหรับการเปรียบเทียบนี้ แม้จะยังคงใช้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ประเมินในการ
ตัดสินแต่ด้วยการแบ่งอย่างละเอียดออกเป็นคุณภาพในระดับต่างๆกัน ก็ช่วยให้กรอบของการพิจารณาที่มีการ
ชัดเจนจนสามารถ แยกแยะระดับผลงานได้เป็นอย่างดีการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซึ่งกำหนดค่าคะแนน (Weight)ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 114) ดังนี้ 

  5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
   4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
   3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช้ 
   2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
   1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้ 



6. การนำผลการประเมินไปใช้งาน 

เมื่อทำการเปรียบเทียบผลงานออกแบบทั้งหมดอย่างละเอียด ถูกต้องและยุติธรรมตามหลักเกณฑ์แล้ว 
ปัญหาที่ตามมาคือการพิจารณาเพ่ือนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เนื่องจากในการประเมินแต่ละครั้ง
นั้นผลที่ได้มักแตกต่างแปรผันไปตามองค์ประกอบในการประเมินซึ่งมี ตั้งแต่จุดมุ่งหมายของการประเมิน จำนวน
และลักษณะของผลงาน หลักเกณฑ์ผู้ประเมินและวิธีการ วัดผลผลงานที่ผ่านการประเมินด้วยจุดมุ่งหมายเพียงการ
คัดเลือกตามมาตราฐานบังคับในระดับหนึ่ง มักมีผลงานได้เป็นจำนวนมากขณะที่การประเมินผลในลักษณะของการ
ประกวดแบบเพื่อคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมจะมีได้เพียงชิ้นเดียว นอกจากนั้นหลักเกณฑ์และผู้ประเมินก็มีส่วน
สำคัญในการแบ่งแยกระดับของคุณภาพหากผู้ประเมินประกอบขึ้นจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นส่วนใหญ่มี
การกำหนดหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบรัดกุมและมีความจริงจังในการพิจารณา ก็มักจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าผลงานที่ผ่านการประเมินแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านปริมาณ
และระดับคุณภาพ (นวลน้อย บุญวงษ์. 2542 : 196) 

จากการศึกษาทฤษฏีในตอนต้นพอสรุปได้ว่า การประเมินผลจะมีข้ึนเพ่ือตรวจสอบและค้นหาข้อบกพร่อง
ที่ยังอาจหลงเหลืออยู่ในงานนั้น ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการออกแบบตั้งแต่ระยะต้นของการทำงาน
จะมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เมื่อมาถึงข้ันตอนการสังเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา จึงจำเป็นต้องมีการ
ประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการเพ่ือเลือกเฟ้น แยกแยะ
ผลงานที่มีคุณภาพและความเหมาะสมมากกว่า สำหรับการนำไปดำเนินการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนดี
ยิ่งขึ้น การประเมินผลจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ก่อนเริ่มกระบวนการผลิต ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาแบบจนสมบูรณ์แล้ว
ก่อนการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องลงทุนและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลงานการออกแบบจึงควรผ่านการประเมินผลเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดจนเกิดความเชื่อมั่นว่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายได้รับการแก้ไขอย่างเรียบร้อย 
โดยผู้วิจัยได้ใช้ผู้ประเมินที่จำแนกตามความรู้เฉพาะของผู้ประเมินคือ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่มี
ความรู้ ความชำนาญเฉพาะ ซึ่งได้รับมาจากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน การพิจารณาตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ จึงมี
พ้ืนฐานจากความรู้เฉพาะตามสาขาวิชาชีพ ผู้ประเมินกลุ่มนี้ได้แก่นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบประเภทนั้นๆ ผู้เชี่ยวชาญจะมีบทบาทสำคัญในการนำความรู้เฉพาะมาใช้
พิจารณาแยกแยะให้เห็นความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่องานออกแบบ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทาง
เทคนิคผู้เชี่ยวชาญจะสามารถนำความรู้เฉพาะมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยจะทำการ
ประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ ในโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน 
 1. ด้านปกป้องผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ป้องกันการสัมผัสกับน้ำ ความชื้นหรืออากาศ ปกป้องผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ภายในซึ่งเกิดจากแรงกระแทกจากภายนอกได้ 

2. ด้านการบรรจุ โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ และเหมาะสม ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ข้างเคียง 
 3. ด้านอำนวยความสะดวก ด้านการขนส่ง การใช้งานง่าย เช่น การเปิด ปิด การยกถือ และการเก็บรักษา 
 4. ด้านการส่งเสริมการจำหน่าย ได้แก่ รูปแบบน่าสนใจจดจำตราสินค้าและสินค้า กระตุ้นให้เกิดการ



ทดลองใช้และการซื้อซ้ำ 
 5. ด้านความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์ 

โดยทำการประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกำหนดค่าคะแนน (Weight)ออกเป็น 
5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร์ เนื่องจากในการประเมินแต่ละครั้งนั้นผลที่ได้มักแตกต่างแปรผันไปตามองค์ประกอบ
ในการประเมินซึ่งมีตั้งแต่จุดมุ่งหมายของการประเมิน จำนวนและลักษณะของผลงานหลักเกณฑ์ผู้ประเมินและ
วิธีการวัดผลผลงานที่ผ่านการประเมินด้วยจุดมุ่งหมายเพียงการคัดเลือก ตามมาตราฐานบังคับในระดับหนึ่ง 
หลักเกณฑ์และผู้ประเมินก็มีส่วนสำคัญในการแบ่งแยกระดับของคุณภาพหากผู้ประเมินประกอบขึ้นจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นส่วนใหญ่มีการกำหนดหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบรัดกุมและมีความจริงจังในการพิจารณา ก็
มักจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอาจกล่าวได้ว่าผลงานที่ผ่านการประเมินแต่ละครั้งจะมีความ
แตกต่างกันทั้งทางด้านปริมาณและระดับคุณภาพ 

2. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

 การออกแบบกราฟิก (graphic design) หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจในอันที่จะให้ผลทางด้านจิตวิทยา 
(psychological effects) ต่อผู้บริโภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความสนใจ การให้มโนภาพถึงสรรพคุณ ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ การกระตุ้นให้เกิดความทรงจำบุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต โดยการใช้วิธีการ
ออกแบบ รูปทรงเฉพาะของบรรจุภัณฑ์ การใช้ศิลปะในการจัดวางรูปภาพ ตัวอักษร ตราสินค้า เครื่องหมายและ
สัญลักษณ์(logo) การใช้สี ตลอดจนการเลือกระบบการพิมพ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการสื่อสารตาม
ต้องการ (สิตางศ์ เจนวินิจฉัย, 2548 : 45) 

 ลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการ
ออกแบบควรคำนึงถึงลักษณะที่ดีของกราฟิกด้วยดังนี้ 

 1.การสร้างทัศนคติท่ีดีงามต่อผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์และแผ่นฉลากนั้นทำหน้าที่
เปรียบเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ในอันที่จะเสนอต่อผู้บริโภค แสดงออกถึงคุณงามความดีของ
ผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบที่ผู้ผลิตมีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยที่ลักษณะทางกราฟิกจะสื่อความหมายและปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ตลอดทั้งสร้างคือความต่อเนื่องของการใช้การเชื่อถือในคุณภาพ 
จนกระท่ังเกิดความศรัทธาเชื่อถือผู้ผลิตในที่สุดด้วย   

 2. การชี้แจงและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ ลักษณะกราฟิกเพ่ือให้สื่อความหมาย
หรือถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่า ผลิตภัณฑ์คืออะไรและผู้ใดเป็นผู้ผลิต นั้นมักนิยมอาศัยใช้ภาพและอักษรเป็นหลัก 
รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆในการออกแบบด้วยเช่น รูปทรง เส้น สี จุดฯลฯ ทั้งนี้สามารถสื่อให้เข้าใจความหมายได้ 
เช่นเดียวกับการใช้ภาพและข้อความอธิบายอย่างชัดเจน 



 3. ควรแสดงเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพราะลักษณะรูปทรงและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอาจทำให้ผู้บริโภคมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการได้  การสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งจะทำให้
กลุ่มผู้บริโภคจดจำได้และพิจารณาเลือกซื้อสินค้าจากความน่าสนใจในบรรจุภัณฑ์นั้นๆเป็นต้น 

 4. การแสดงสรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูล ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายในว่ามีคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีการใช้อย่างถูกต้องอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ตัวกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์เองมีส่วนอย่างมากในการทำหน้าที่ โดยอาศัยการออกแบบการจัดวาง ภาพประกอบ ข้อความสั้นๆ ข้อมูล 
รายละเอียดตลอดจนตรารับรองคุณภาพและอ่ืนๆให้สามารถเรียกร้องความสนใจของผู้บริโภคให้หยิกยกเอา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจเลือกซื้อ การออกแบบกราฟิกเพ่ือแสดงบทบาทในหน้าที่นี้ถึงเปรียบเสมือน
การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็น “พนักงานขายเงียบ” (The Silent Salesman) ทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์แทน
คน ณ บริเวณจุดซื้อ (Point Purchase) นั่นเอง (อรรคพล เชิดชูศิลป์, 2551 : 56 - 57) 

 หลักในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

 หลักการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยหลักในการจัดวางให้สวยงามดังต่อไปนี้ คือ 

 1. หลักการสร้างทัศนคติท่ีดีต่อสินค้า เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการซื้อสินค้า สร้างความเชื่อถือ 
และศรัทธาในคุณภาพของสินค้า 

 2. หลักการผลิตที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้ซื้อโดยใช้แนวโน้มทางการตลาด เพ่ือออกแบบให้ถูกต้องตาม
กลุ่มผู้ซื้อ 

 3. หลักการกำหนดข้อมูลและจัดวางข้อมูล ภาพประกอบ การใช้สีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสินค้า
และกลุ่มผู้ซื้อ เช่น กลุ่มผู้ซื้อที่เป็นวัยรุ่น การจัดวางและสีที่ใช้จะต้องให้ความรู้สึกสนุกสนาน สดชื่น เป็นต้น 

 องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก   

 องค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์มีอยู่หลากหลายประเภท ณ จุดขายที่มีสินค้าเป็นร้อยให้เลือก องค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ออกแบบบนบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์และสินค้า รายละเอียดหรือ
ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตสำนึกของผู้ผลิตสินค้าและสถานะ (class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง
สามารถเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว  ส่วนประกอบที่สำคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย ชื่อสินค้า 
ตราสินค้า สัญลักษณ์ทางการค้า รายละเอียดของสินค้า รายละเอียดส่งเสริมการขาย รูปภาพ ส่วนประกอบของ
สินค้า ปริมาตรหรือปริมาณ ชื่อผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย (ถ้ามี) และรายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วัน
ผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วองค์ประกอบของงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ควรประกอบด้วย 

 1. รูปทรง (Shapes) นับเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ รูปทรงดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิต 
หรือรูปทรงอิสระ การใช้รูปทรงนี้มีส่วนในการจดจำต่อผู้พบเห็น  



 2. สีสัน (Color) จัดเป็นองค์ประกอบที่มีในลักษณะเดียวกันกับรูปทรง (Shapes) คือมีผลต่อการจดจำ
ของผู้พบเห็น นอกจากนี้สียังมีผลต่อผู้พบเห็นในทางด้านจิตวิทยาอย่างมากอีกด้วย 

 3. ตัวอักษรและตัวพิมพ์ (Letter and Type face) ในการนำตัวอักษรหรือตัวพิมพ์มาใช้ในการออกแบบ
กราฟิกผู้ออกแบบควรต้องศึกษาเรียนรู้ดังนี้ 

  3.1 รูปแบบตัวอักษร (Type Style) รูปแบบตัวอักษรมีความหลากหลายควรเลือกรูปแบบตัวอักษร
ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น  

   3.1.1 ตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif) เป็นตัวอักษรที่มีเส้นเยื้องของฐานปลายตัวอักษรในทางราบ 
ลักษณะตัวอักษรมีความหนาบาง ไม่เท่ากันและมีการตั้งชื่อรูปแบบแตกต่างกันออกไป 

   3.1.2 ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง (San Serif) เป็นตัวอักษรอีกแบบที่อ่านง่ายดูเป็นทางการซึ่ง
แตกต่างจากแบบแรกคือ ไม่มีเชิง ที่ฐานของตัวอักษรด้านปลายไม่มีเชิงยื่นออกมานิยมพิมพ์งานที่เน้นให้อ่านได้ง่าย
เช่น เมื่อกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ส่วนที่ต้องการบอกรายละเอียดส่วนผสม สรรพคุณ ที่อยู่ของผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ ควรเลือกลักษณะตัวอักษรประเภทนี้ 
เป็นต้น 

   3.1.3 ตัวอักษรแบบตัวเขียน (Scrip) ตัวอักษรแบบนี้มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป การออกแบบ
เน้นให้มีความคล้ายกับการเขียนด้วยลายมือชื่อ ซึ่งจะมีหางโยงต่อเนื่องกัน ขนาดเส้นหนาบางแตกต่างกัน 

   3.1.4 ตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ์ (Text Letter) เป็นตัวอักษรโรมันแบบตัวเขียนอีกลักษณะ
หนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบประดิษฐ์ ที่มีเส้นตั้งดำ หนา คล้ายกับการเชียนด้วยพู่กันหรือปากาปลายตัด เมื่อกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ส่วนที่ต้องการสร้างความสนใจด้วยคำขวัญหรือข้อความเชิญชวนควรใช้ลักษณะตัวอักษรที่แปลก
แตกต่างจากตัวอักษรธรรมดาเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้งานออกแบบได้ 

   3.1.5 ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) ตัวอักษรพิมพ์ขนาดใหญ่ มีลักษณะเด่นคือ การ
ออกแบบตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามเพ่ือดึงดูดสายตามีเส้นที่หนากว่าแบบอ่ืนๆ จึงนิยทำเป็นหัวเรื่องเพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจได้เช่นเดียวกับตัวอักษรตัวอาลักษณ์ 

  3.2 ขนาดตัวอักษร (Type Size) ขนาดตัวอักษรก็มีความสำคัญไม่แพ้รูปแบบตัวอักษรเพ่ือให้
ผู้บริโภคได้เห็นข้อความได้ชัดเจน แม่นยำดังนั้นผู้ออกแบบควรเลือกขนาดของตัวอักษรที่ใช้ประกอบกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม ขนาดของตัวอักษรที่นิยมใช้เพ่ือบรรยายข้อความที่มีจำนวนมากในตัวอักษร
ภาษาไทยมีขนาด 16 point  และตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาดประมาณ 12-14 point  และขนาดตัวอักษรที่
เหมาะกับหัวเรื่องหรือข้อความที่ต้องการเน้นเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมักมีขนาดประมาณ 18-24 point 
(ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์, 2540) 



  3.3 รูปร่างและลักษณะตัวอักษร (Type Character) รูปร่างและลักษณะตัวอักษรนั้นผู้ออกแบบควร
เลือกใช้หรือสร้างสรรค์ลักษณะตัวอักษรที่ต้องการเน้นเป็นจุดขายเพ่ือสร้างความสนใจให้กับงานออกแบบ
เช่นเดียวกันกับ รูปแบบตัวอักษร 

 ในบรรจุภัณฑ์นั้นนอกจากจะต้องสวยงาม ดึงดูดสายตาแล้วข้อความบนบรรจุภัณฑ์นั้นต้องอ่านง่าย ชัดเจน
เพราะรายละเอียดเหล่านั้น คือ สิ่งที่เราต้องการสื่อสารสู่ผู้บริโภค  ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของ ชัยรัตน์ อัศวางกูร 
ที่ได้ศึกษาขนาดของตัวอักษร พบว่า ตัวอักษรที่เป็นเนื้อความภาษาอังกฤษขนาด 10 – 12 point (สำหรับ
ภาษาไทยราว 14 – 16 point ) นั้นเหมาะสำหรับการอ่าน ตัวอักษรแบบมีเชิงและน้ำหนักเส้นขนาดกลางก็ช่วยให้
การอ่านง่ายขึ้น ส่วนตัวอักษรเอนจะทำให้อ่านได้ช้าลง นอกจากนั้นยังพบว่าเด็กยังชอบตัวอักษรแบบแบบไม่มีเชิง 
(Sans Serif) 

 หากจำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็ก ขนาดของตัวอักษรบนพื้นขาวไม่ควรเล็กกว่า 3.5 point 
(ภาษาอังกฤษ) ส่วนตัวเจาะขาวนั้นอ่านยากกว่าและอาจเกิดการอุดต้นในขั้นตอนการพิมพ์จึงไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 
4.5 point และควรเลือกแบบตัวอักษรแบบไม่มีเชิงและตัวอักษรค่อนข้างหนา (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2548)  

 4. รูปภาพ (Picture) หมายความรวมกับภาพถ่าย (Photograph) ภาพวาดลายเส้น (Drawing) ซึ่งมัก
เรียกโดยรวมๆว่า ภาพประกอบ (Illustration) ภาพประกอบมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อบรรจุภัณฑ์ เปรียบ
ได้กับเป็นหน้าตาของบรรจุภัณฑ์ ภาพประกอบที่ดีบางภาพย่อมทำให้ผู้บริโภคสามารถสื่อความหมายได้ว่าสินค้า
ชนิดนั้นคืออะไร (สุเทพ โลหะจรูญ, 2534 : 2-3)  

 เมื่อมีข้อมูลของรายละเอียดต่างๆ แล้ว จึงเริ่มกระบวนการออกแบบด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาเป็น
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบดังนี้ (ปุ่น และสมพร คงเจริญเกียรติ, 2541 : 185-186) 

 1. เด่น (stand out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงทำให้จำเป็นต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูเด่น
และสะดุดตา (catch the eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑ์
ของคู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมากคือ รูปทรง และขนาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของบรรจุภัณฑ์ หรืออาจ
ใช้การตั้งตราสินค้าให้เด่นเป็นต้น 

 2. ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (brand image differentiate) เป็นความรู้สึกท่ีจะต้องก่อให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีการสังเกตเห็นแล้วสามารถจูงใจให้อ่านรายละเอียดบน 
บรรจุภัณฑ์         

 3. ความรู้สึกร่วมที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นงานพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างข้ึนเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกร่วม
ที่ดี โดยเริ่มจากการทำให้เกิดความสนใจด้วยความเด่นและเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ 
โดยสร้างความมั่นใจเพ่ิมข้ึนสำหรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีที่สามารถสนองต่อความ
ต้องการของผู้ซื้อได้ ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ จึงนับว่าเป็นรูปธรรมสุดท้าย ที่บรรจุภัณฑ์ต้องทำให้มีข้ึน ด้วยเหตุนี้



การชักจูงหว่านล้อมโดยรูป คำบรรยาย สัญลักษณ์ หรือรางวัลที่ได้รับ ย่อมสร้างให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของ 
และอยากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุภัณฑ์นั้น 

  

 

 สี ในงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

การใช้สีในงานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสีนั้นสามารถ
สร้างความรู้สึก อารมณ์และความเร้าใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีดังเช่นทรรศนะของ วัชราธร เพ็ญศศิธร, 2556 
: 43 – 44 อ้างจาก; นภาวรรณ คณานุรักษ์ (2547: 13) กล่าวเรื่องการใช้สีบนบนบรรจุภัณฑ์ ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือการสื่อสารให้ผู้บริโภคสามารถจดจำตราสินค้าได้ 

2. เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก เช่น สนุกสนาน อบอุ่น 

3. น้ำหนักสีอ่อนสื่อถึงความผ่อนคลาย ในขณะที่น้ำหนักสีเข้มจะสื่อถึงความหนักแน่น และจริงจัง 

4. ใช้ในการแยกแยะ และบ่งชี้ถึงประเภทของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ 

5. ช่วยในการบ่งชี้ถึงรสชาติที่หลากหลายของสินค้า 

 

วงจรสี (Color Circle) 

สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน 

สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกัน 2 สี ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทำให้เกิดสี 

ใหม ่3 สี 

สีแดง ผสมกับ สีเหลือง ได้สี ส้ม 

สีแดง ผสมกับ สีน้ำเงิน ได้สีม่วง 

สีเหลือง ผสมกับ สีน้ำเงิน ได้สีเขียว 

สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที ่2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทาให้เกิดสีใหม่ 

6 สี คือ 

สีแดง ผสมกับ สีส้ม ได้สี ส้มแดง 



สีแดง ผสมกับ สีม่วง ได้สีม่วงแดง 

สีเหลือง ผสมกับ สีเขียว ได้สีเขียวเหลือง 

สีน้ำเงิน ผสมกับ สีเขียว ได้สีเขียวน้ำเงิน 

สีน้ำเงิน ผสมกับ สีม่วง ได้สีม่วงน้ำเงิน 

สีเหลือง ผสมกับ สีส้ม ได้สีส้มเหลือง 

 

วรรณะสี (Tone) 

แบ่งเป็นสองวรรณะ ได้แก่ วรรณะสีร้อน กับ วรรณะสีเย็น โดยใช้วรรณะสีในการออกแบบให้ 

ได้ความรู้สึกร้อนและเย็นได้ ดังนี้ 

วรรณะสีเย็น (Cold Tone) มีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่สีเหลือง เหลืองเขียว เขียว เขียวน้ำเงิน น้ำ 

เงิน น้ำเงินม่วง ม่วง สีกลุ่มนี้เมื่อใช้ในงานจะได้ความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย เป็นต้น 

วรรณะสีร้อน (Warm Tone) มีอยู่ 7 สี ได้แก่ม่วง ม่วงแดง แดง แดงส้ม ส้ม ส้มเหลือง 

เหลือง สีกลุ่มนี้เมื่อใช้ในงานจะรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน เป็นต้น 

 

ความมืด ความสว่างของสี 

คือ เอาเนื้อสี (Hue) มาผสมกับ สีขาวหรือ สีเทา (ในระดับความเข้มต่าง ๆ) หรือ สีดำ 

Tint คือ สีที่นำมาผสมกับสีขาวในปริมาณท่ีแตกต่างกันไป จะเรียกได้ว่า มีเนื้อสีเดียวกัน แต่ม ีTint 
ต่างกัน 

Tone คือ สีที่นำมาผสมกับสีเทาในปริมาณท่ีแตกต่างกันไป จะเรียกได้ว่า มีเนื้อสีเดียวกัน แต่ม ีTone 
หรือ Saturation ต่างกัน 

Shade คือ สีที่นามาผสมกับสีดำในปริมาณที่แตกต่างกันไป จะเรียกได้ว่า มีเนื้อสีเดียวกัน 

แต่ม ีShade ต่างกัน 



 
ภาพที่ 2.1 ความมืดสว่างของส ี

   

 Color Combinations  หมายถึง ความกลมกลืนของสีและการเลือกใช้ชุดสีที่สัมพันธ์กัน (Color 
Harmonies and Major Types of Hue Relationships) ( วัชราธร เพ็ญศศิธร ,2556 : 44 – 47) 

 1. Achromatic Color Scheme ไม่มีสี (ขาว เทา ดำ) 

 

 

 

ภาพที ่2.2 ภาพแสดงสีแบบ Achromatic Color Scheme 

 

 2. Monochromatic Color Scheme ใช้เนื้อสีสีเดียว (Hue เดียวกัน) แต่ต่าง Tint กัน 

 

 

 

ภาพที ่2.22 ภาพแสดงสีแบบ Monochromatic Color Scheme 

 

3. Analogous Color Scheme การเลือกใช้ชุดสีที่อยู่ข้างเคียงกันในวงจรสี มักจะจับคู่สีที่อยู่ในช่วงความ
ยาวแสงที่ใกล้เคียงกัน 



 

ภาพที ่2.3 

ภาพแสดงสี
แบบ 

Analogous Color Scheme 

4. Complementary Color Scheme คือ การใช้สีคู่ตรงข้ามกันในวงจรสี มีทั้งหมด 6 คู่สี 

เป็นสีที่มีความโดดเด่นทั้งคู่ทำให้การเลือกมาใช้ต้องทำอย่างระมัดระวัง แต่หากมีการจัดการเลือกใช้ใน 

สัดส่วนของสีแต่ละสีอย่างเหมาะสมจะเป็นคู่สีที่สร้างความสะดุดตาให้กับผู้ชมได้อย่างดี 

ภาพที ่2.4 

ภาพแสดงสี
แบบ 

Complementary Color Scheme 

 

5. Split Complementary Color Scheme คือ การใช้สีขั้นที่หนึ่งหนึ่งสีร่วมกับสีขั้นที่สอง 

สองสีที่อยู่ข้างเคียงกับสีคู่ตรงข้าม เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยตรง เทคนิคนี้ทำให้งานดู 

นุ่มนวลขึ้นมีลูกเล่นสร้างจุดสนใจได้ดี 

 

 

 

ภาพที ่2.5 ภาพแสดงสีแบบ Split Complementary Color Scheme 

 

 6. Triad Color Scheme คือ การใช้สี 3 สีที่เว้นระยะห่างเท่าๆ กันในวงจรสี 

 

 

 



 

ภาพที ่2.6 ภาพแสดงสีแบบ Triad Color Scheme 

 

7. Tetrad Color Scheme ใช้สี 4 สีที่เว้นระยะห่างเท่าๆ กันในวงจรสี (เป็นสีที่เป็นคู่ตรง 

ข้ามกัน 2 คู่ 

ภาพที ่2.7 
ภาพแสดง
สีแบบ 
Tetrad 

Color Scheme 

ระบบโทนสี (Hue and Tone System) 

ระบบโทนสีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 โทนหลัก ได้แก ่Vivid, Bright, Subdued และ Darkและแบ่งแยก
ออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีก 12 โทน (พิชชากร วรสิทธิกร, 2553) ดังนี้ 

 

 



 

ภาพที ่2.8 Hue and Tone System 

 

 ระบบการไล่ระดับสีของโคบายาชิ ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างสีในสเกลที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสี ดังเช่น 
สีขาว สีแดง และสีดำ ที่มีระยะห่างไกลกัน ทำให้ภาพลักษณ์ของสียิ่งแตกต่างกันมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม สีที่มี
ระยะห่างใกล้เคียงกันกจ็ะทำให้มีภาพลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบ่งเฉดสีและโทนสีได้ดังนี้ (ทนงศักดิ์ เกติ
วงษ,์ 2555 : 17) 

1. Vivid Tones คือ สีสด เป็นสีที่มีความอ่ิมตัวของสีสูงที่สุด เป็นสีสดให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา และดึงดูด
ความสนใจได้ดี แบ่งเป็น 2 โทนย่อย ได้แก่ 

1.1 Vivid Tone ให้ความรู้สึก 

- Vivid เจิดจ้า 

- Bold เด่นชัด อาจหาญ 

- Clear ชัดเจน 

- Shape แหลมคม 

- Lifely มีชีวิตชีวา 

 

1.2 Strong Tone ให้ความรู้สึก 

- Sturdy ดูแข็งแกร่งทนทาน 

- Substantial จับต้องได้ มีหลักฐาน 

- Practical ดูเหมาะที่จะใช้งาน 

2. Bright Tones คือ สีสว่าง เป็นสีเดี่ยวที่ความสว่างของสีสูง เป็นสีที่สว่างไสว ให้ความรู้สึกที่ดูอ่อนหวาน 
น่ารัก ช่างฝัน แบ่งเป็น 3 โทนย่อย ได้แก่ 

2.1 Bright Tone ให้ความรู้สึก 

- Bright สว่างสดใส 

- Clear ชัดเจน 



- Sweet อ่อนหวาน 

2.2 Pale Tone ให้ความรู้สึก 

- Dreamy ชวนฝัน 

- Pretty สวยน่ารัก 

- Sweet อ่อนหวาน 

2.3 Very Pale Tone ให้ความรู้สึก 

- Soft นุ่ม 

- Delicate ประณีต บรรจง 

3. Subdue Tones คือ สีหม่น เป็นสีที่มีความสว่างของสีในระดับกลางถึงต่ำ ให้ความรู้สึกที่ดูสงบเงียบ 
นุ่มนวล หรูหราและอนุรักษ์นิยม แบ่งเป็น 4 โทนย่อย ได้แก ่

3.1 Light Graydish Tone ให้ความรู้สึก 

- Simple เรียบง่าย 

- Gentle สุภาพ นุ่มนวล 

- Quiet เงียบสงบ 

3.2 Light Tone ให้ความรู้สึก 

- Mild อ่อน 

- Charming มีเสน่ห์ น่าหลงใหล 

3.3 Graydish Tone ให้ความรู้สึก 

- Simple เรียบง่าย 

- Gentle สุภาพ นุ่มนวล 

- Elegant สะโอดสะอง สวยแบบผู้ดี 

3.4 Dull Tone ให้ความรู้สึก 

- Quiet เงียบสงบ 

- Sophisticated โก้เป็นชาวกรุง 



- Old Fashioned ล้าสมัยเชย 

4. Dark Tones คือ สีโทนมืด เป็นสีเข้มที่ไม่มีความสว่างของสีหรือมีในระดับที่ต่ำมาก ให้ความรู้สึก
เคร่งเครียด เอาจริงเอาจัง แบ่งเป็น 3 โทนย่อย ได้แก่ 

4.1 Deep Tone ให้ความรู้สึก 

- Tasteful มีรสชาติ รสนิยม 

- Substantial จับต้องได้ มีหลักฐาน 

4.2 Dark Tone ให้ความรู้สึก 

- Subtle ดูลึกลับ 

4.3 Dark Graylish Tone ใหค้วามรู้สึก 

- Serve Serious เอาจริงเอาจัง 

- Precious ดูมีค่า 

 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า 

        ความสำเร ็จของแต่ละธุรกิจหรือธ ุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนหนึ ่งขึ ้นอย ู ่กับ
ความสามารถในการวางสินค้าในตลาดเป้าหมายได้แตกต่างจากสินค้าอ่ืน และการสร้างตราสินค้าเป็นส่วน
สำคัญที่ต้องทำให้เกิดความพึงพอใจบนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้ ซึ่งบางครั้งมี
การบริโภคจาการใช้อารมณ์เป็นส่วนตัดสินใจมากกว่าการใช้เหตุผลในการบริโภคสินค้า 

        พื้นฐานสำคัญในการสร้างตราสินค้าให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยชื่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และคุณประโยชน์ที่ผู ้บริโภคจะได้รับ และการสร้างตราสินค้าเริ่มต้นที่การ
ตัดสินใจที่จะให้ชื่อตราสินค้า เพราะบางครั้งสินค้าไม่จำเป็นต้องมีชื ่อ ซึ่งตั ้งแต่การสร้างตราสินค้ามี
ความสำคัญต่อกลยุทธ์การตลาด ตัวผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นน้อยกว่าตราสินค้าในการบ่งบอกชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถมีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ 
(Pelsmacker,Geuens and Bergh, 2001,36 อ้างถึงใน โสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ, 2544) ส 

        ความหมายของตราสินค้า 



        สมาคมการตลาดอเมริกา [American Marketing Association (AMA)] ได้ให้คำนิยาม
ของตราสินค้าไว้ว่า ตราสินค้า (Brand) คือ ชื่อ (Name) คำ (Term) สัญลักษณ์ (Symbol) การออกแบบ 
(Design) หรือการประสมประสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อระบุสินค้าและบริการของผู้ขายรายหน่งหรือ
กลุ่มของผู้ขาย ซึ่งจะทำให้สินค้าของพวกเขามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2550 : 
300) 

        Aaker (1996) ได้ให้นิยามของตราสินค้า (Brand) คือ ชื่อ สัญลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยโล
โก้เครื่องหมายการค้า และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละตราสินค้า ตราสินค้า ทำ
ขึ้นมาเพ่ือมุ่งแสดงถึงสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค อีกท้ังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 

        Kotler (1993) กล่าวว่า ตราสินค้าเป็นชื่อ เงื ่อนไข เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือการ
รวมตัวของสิ่งเหล่านี้ เพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการของผู้ขายรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง และเพื่อสร้างความ
แตกต่างออกจากคู่แข่งขัน นอกจากนี้ตราสินค้ายังเป็นคำสัญญาของผู้ขายหรือผู้ผลิตที่จะจัดส่งสินค้า 
ผลประโยชน์ และบริการให้แก่ผู้ซื้ออย่างแน่นอน ตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียงจะเป็นการรับประกันคุณภาพ อีก
ทั้งตราสินค้า มีระดับความหมายถึง 6 ระดับ คือ คุณลักษณะ (Attributes) ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits) 
คุณค่า (Values) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และผู้ใช้ (Users) 

        นอกจากนี ้ ตราสินค้ามีความหมายครอบคลุมถึงล ักษณะที ่จ ับต้องได้ (Tangible 
Attributes) ของสินค้า นั่นคือ ลักษณะที่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก และ
ร่างกาย ซึ่งสัมผัสได้ทั้งในลักษณะแยกเดี่ยวและรวมกัน ครอบคลุมลักษณะที่จับต้องไม่ได้ (Intangible 
Attributes) ของสินค้าที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ผู้บริโภคได้เข้าไปสัมผัสกับตราสินค้าและครอบครองตรา
สินค้า 

        ตราสินค้ายังเป็นพันธะสัญญาที่สินค้ามีต่อผู้บริโภคว่าจะนำเสนอคุณค่าใดแก่ผู้บริโภค ซึ่ง
คุณค่าที่จะมอบให้แก่ผู ้บริโภคมี 2 รูปแบบ คือ คุณค่าอันเกิดจากคุณสมบัติของสินค้า (Functional 
Benefit) และคุณค่าทางด้านความรู้สึก (Emotional Benefit) 

        ความสำคัญของการสร้างตราสินค้า 

        หัวใจสำคัญของการสร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภคตลอดกาลได้นั้น บริษัทจะต้องสร้าง
คุณค่าของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ก่อน แล้วนำคุณค่านั้นไปเชื่อมหรือผูกติดกับ
ตราสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและระลึกได้ในยามที่ผู้บริโภคต้องการสินค้า (Aaker. 1996) 

        ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้างตราสินค้ามีความสำคัญอยู่มากท้ังต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยที่ 
ศรีกัญญา (2547) กล่าวว่าการสร้างตราสินค้ามีความสำคัญต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย และเป็นสิ่งจำเป็น
เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 5 ประการ คือ 



        1.   การสร้างตราสินค้า (Branding) และการขาย (Selling) เป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กัน โดยที่
การขายเป็นผลพลอยได้จากการสร้างตราสินค้า นั่นคือ ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงที่ดีก็จะหมายถึงตราสินค้าที่
ขายสินค้าคุณภาพดีไปด้วยเช่นกัน 

        2.   จากการที่การสร้างตราสินค้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพเหนือกว่าสินค้าที่
ไม่มีตราสินค้า นั่นคือโอกาสที่สินค้าดังกล่าวสามารถกำหนดราคาที่เหนือกว่าสินค้าที่ไม่มีตราสินค้าได้ ซึ่ง
ราคาส่วนเกินที่สามารถเรียกจากผู้บริโภคเพ่ิมได้คือ Price Premium 

        3.   การสร้างตราสินค้าเป็นการสร้างความหมายให้แก่ส ินค้า ความหมายที ่ด ีคือ
ความหมายที่ทำให้สินค้าแตกต่าง โดดเด่น และเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นเหตุและผลที่ผู้บริโภคชี้แจงตนเอง
เมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ซึ่งเหตุและผลต่างๆ เหล่านี้คือตัวกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 

        4.   การสร้างตราสินค้าคือการทำให้สินค้าอยู่ในใจผู้บริโภค นั่นคือ ช่วยทำให้ผู้บริโภค
ประหยัดเวลาเมื่อต้องการเลือกซ้ือสินค้าเหล่านั้น โดยเฉพาะกับสินค้าท่ีผู้บริโภคไม่ได้ซื้อบ่อยซึ่งเป็นสินค้า
ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการศึกษาข้อมูลน้อย 

        5.   การสร้างตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงิน (Financial 
Value) โดยสามารถขายลิขสิทธิ์เพื่อให้ผู้ผลิตอื่นนำสัญลักษณ์ของตราสินค้าไปใช้ได้ตราสินค้าท่ีมีคุณค่าสูง
จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นั่นคือ ตราสินค้าสามารถเป็นตัวป้องกันการแข่งขันตัดราคาได้ 
นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการทำการตลาดได้ เนื่องจากลูกค้ารู้จักและมีความภักดีในตรา
สินค้า อีกทั้งบริษัทยังสามารถต่อรองทางการตลาดกับผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกได้มากขึ้น และสามารถ
ออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับตราสินค้านี้ได้ เนื่องจากเป็นตราสินค้าที่ได้รับความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนอกจากนี้
ตราสินค้าที่อยู่ในใจลูกค้าจะเป็นตราสินค้าที่ลูกค้าจะนึกถึงเป็นอันดับแรก ทั้งยังสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ให้ประสบการณ์กับผู้บริโภค ตลอดจนทำให้ปกป้องส่วนแบ่งทาง
การตลาดของตนให้คงอยู่หรือเพ่ิมข้ึนได้ 

        นอกจากนี้ ตราสินค้ายังมีประโยชน์ต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคด้วย โดยประโยชน์ของตราสินค้า
ต่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีดังนี้ (สุดาดวง,  2540) 

        1.   ผู้ซื้อสามารถจำแนกประเภทและชนิดของสินค้า ซึ่งชนิดของสินค้าในระดับคุณภาพ
แตกต่างกันของผู้ผลิตจากประสบการณ์ในการซื้อสินค้าซ้ำๆ จะทำให้ผู้ซื้อจดจำตราสินค้าที่ให้คุณภาพ
แตกต่างกัน และใช้ตราสินค้าเป็นเครื่องแสดงถึงระดับคุณภาพเหล่านั้นในการซื้อครั้งต่อๆไป ดังจะเห็นได้
จากการที่ผู้บริโภคจำนวนมากเต็มใจจะจ่ายค่าสินค้าสูงขึ้นสำหรับสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันดีเพ่ือ
ประกันคุณภาพของสินค้า 



        2.   ทำให้ผู ้ซื ้อทราบว่าใครคือผู้ผลิตสินค้านั้นๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจว่าควรจะซื้อสินค้าชิ้นนั้นหรือไม่ ทำให้เกิดความสะดวกในการเปรียบเทียบอ้างอิงหรือเรียกหาใน
การซื้อสินค้าได้ 

        3.   ในกรณีที่ไม่มีตราสินค้าปรากฏผู้ซื้อจะต้องใช้เวลามากขึ้น ในการพิจารณาเพื่อแยก
ความแตกต่างในสินค้าต่างๆ ที่วางจำหน่ายในร้านค้า เมื่อมีตราสินค้าปรากฏอยู่ ผู้ซื้อจะระบุจากตรา
สินค้าเป็นเกณฑ์ ไม่ต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบต่างๆ มีผลให้ลดความพยายามและลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อ 

        เอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) 

        เอกลักษณ์ตราสินค้าไม่ใช่แนวความคิดใหม่ ซึ่ง Kapferer ผู้เริ่มต้นที่คิดว่าเอกลักษณ์ตรา
สินค้าคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างตราสินค้า ซึ ่งกล่าวถึงเอกลักษณ์ตราสินค้าไว้ในหนังสือ 
Strategic Brand Management ว่า เอกลักษณ์ตราสินค้า คือ องค์ประกอบของคำ ภาพลักษณ์ ความคิด
และรูปแบบที่เก่ียวข้องที่ผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้า เอกลักษณ์คือจุดแข็งท่ีเสนอคุณลักษณะหนึ่งเดียว 

        เอกลักษณ์ตราสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับด้วยกลุ่มของ
ความเกี่ยวโยงของตราสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร แสดงให้เห็นว่า ตราสินค้านั้น
หมายถงึอะไร มีจุดยืนเพ่ืออะไร และเป็นการให้คำสัญญากับผู้บริโภค หากเราทำให้ตราสินค้าสามารถบ่ง
บอกความเป็นตราสินค้าได้ชัดเจนมากข้ึนเท่าไร ยิ่งทำให้ตราสินค้านั้นมีพลัง ที่สามารถโน้มน้าวและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น (Aaker, 1996: 67 อ้างถึงในโสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ, 
2544) 

        คุณประโยชน์ของการสร้างตราสินค้า 

   การสร้างตราสินค้ามีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ 

        1. สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของตราสินค้า การสร้างตราสินค้าอยู่ที่นักการตลาดจะทำ
อย่างไรให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอ่ืนๆ 

        2. การซื้อซ้ำ เกิดจากความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการสร้างตราสินค้าจะสามารถช่วย
ผู้บริโภคสามารถชี้วัดไปได้ว่าจะซื้อสินค้าซ้ำอีกหรือไม่ต้องการซื้อซ้ำ ทำให้สามารถเกิดการจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า  คือความสม่ำเสมอของตราสินค้าท่ีนำเสนอให้แก่ผู้บริโภค และเอกลักษณ์ของตราสินค้าจะเป็น
ส่วนสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า 

        3. เป็นความสะดวกแก่การขายสินค้าใหม่ เช่น เมื่อมีการใช้ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทเป็นชื่อ
เดียวกัน เป็นการง่ายต่อการแนะนำสินค้าใหม่ในตลาด 

        กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างตราสินค้า 



        กลยุทธ์การสื่อสารคือส่วนสำคัญในการสร้างตราสินค้าเนื่องจากตราสินค้าสามารถทำให้
ผู้บริโภคสามารถมีประสบการณ์ร่วมกับตราสินค้าและรูปแบบของการสื่อสารนั้นสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงบุคลิกภาพของตราสินค้าได้ 

        ผู้สร้างตราสินค้าจะใช้เครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและกำหนดภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า โดยทั่วไปตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะต้องแสดงให้เห็น ถ้อยคำเฉพาะ สโลแกน สีสัน สัญลักษณ์ 
ตลอดจนเรื่องราว อย่างใดอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย 

        1. ถ้อยคำเฉพาะ (Owned Word) ชื่อตราสินค้าที่แข็งแกร่ง เมื่อเอ่ยกับคนที่อยู่ในตลาด
เป้าหมาย ควรกระตุ้นให้นึกถึงคำอ่ืนๆ และเป็นคำท่ีชื่นชอบ 

        2. สโลแกน (Slogan) มีบริษัทหลายแห่งที ่ประสบความสำเร็จกับเพิ ่มคำขวัญ หรือ
ข้อความห้อยท้ายชื่อบริษัทหรือตราสินค้าของตน โดยจะได้รับการกล่าวถึงซ้ำๆ ในโฆษณาทุกชิ้น ผลของ
การใช้คำขวัญเดียวกันครั้งแล้วครั้งเล่า สร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าของคนโดยไม่รู้ตัว 

   3. สีสัน (Color) การใช้สีสันที ่เหมาะสม มีส่วนช่วยในการจดจำตราสินค้ามาก เช่น 
ไอบีเอ็มใช้สีฟ้าในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงได้รับการขนานนามว่า ยักษ์สีฟ้า (Big Blue) 

        4. สัญลักษณ์และสัญลักษณ์ตราสินค้า (Symbol and Logo) เป็นการสื่อสารที่ดีวิธีหนึ่ง มี
บริษัทหลายแห่งจ้างบุคคลที่มีชื ่อเสียงในการโฆษณา ด้วยความหวังว่าคุณสมบัติของเขาหรือเธอจะ
ถ่ายทอดถึงตราสินค้าของตนด้วย 

        5. ชุดของเรื่องราว (A Set of Stories) ตราสินค้าบางอย่างไปอิงกับเรื่องราวของบริษัท
หรอืตราสินค้า ซึ่งมีข้อดีหากเรื่องนั้นเป็นที่ชื่นชอบและน่าสนใจ เรื่องราวดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง
หรือการต่อสู้เพ่ือสร้างบริษัทนั้นขึ้นมา 

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นสถาบัน
ของรัฐที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อลดความ
สูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่าย ตลอดจนยกระดับมาตราฐานการหีบห่อเพื่อตอบสนอง           
ความต้องการของภาครัฐและเอกชน งานวิจัยและบริการ มีอาทิ เช่น ให้บริการหีบห่ออย่างครบวงจร 
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุและบรรจุภัณฑ์ หน่วยงานประสานระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค และ
จัดทำข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศการบรรจุภัณฑ์ คู่มือการหีบห่อ เป็นต้น การบรรจุ
ภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะสามารถช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและการตลาด จนถึงมือผู้บริโภคใน
สภาพที่ดีอย่างปลอดภัย ยิ่งกว่านั้น       บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมข้อมูลรายละเอียดของสินค้า จะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการ     จัดจำหน่ายสินค้า ทั้งภายในและนอกประเทศ และ
กิจกรรมการส่งออก 



คณิตศร  จันทนะเวส (2552) ได้ทำวิจัยเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดที่มีต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้บริการของธนาคาออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของลูกค้า
ธนาคาร ที่มีต่อภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น ลูกค้าธนาคามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเหนือกว่าธนาคารอ่ืนในด้านความมั่นคงของธนาคาร  ลูกค้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการด้านต่างๆ 
ของธนาคารออมสินเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในระดับใกล้เคียงกับธนาคารอื่น  ลูกค้าธนาคารมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการของธนาคารออมสินโดยรวมอยู่ในระดับที่มีการรับรู้
ปานกลาง ล ูกค้าม ีอาย ุแตกต ่างกัน ม ีผลต่อพฤติกรรมการใช ้บร ิการธนาคารออมสิน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้า แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสติติ 0.01 

ชนิกา  ศิริมังคลากุล (2550) ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลทำให้การสร้างตราสินค้าในกลุ่มสินค้า
เกษตรประสบความสำเร็จ พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) สามารถจัดกลุ่มปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินซื้อตราสินค้าได้เป็น 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยการคำนึงถึงความปลอดภัย 
ปัจจัยการคำนึงถึงสุขภาพ ปัจจัยการคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ และปัจจัยการคำนึงถึงการส่งเสริมการตลาด 
และปัจจัยบุคลิกภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 8 ปัจจัย คือ ปัจจัยแบบร่วมสมัย ปัจจัยแบบจริงใจ 
ปัจจัยแบบคนรุ่นใหม่ ปัจจัยแบบมีมนุษยสัมพันธ์ ปัจจัยแบบดูดี ปัจจัยแบบมีความกล้า ปัจจัยแบบสมถะ 
และปัจจัยแบบผู้มีความสามารถตามลำดับ  จากนั้นใช้วิธีวิเคราะห์ Logistic Regression Analysis เพ่ือ
พิจารณาว่าปัจจัยใดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์ คือ ปัจจัย
ทางการตลาด ปัจจัยบุคลิกภาพผู ้บริโภค และลักษณะประชากรศาสตร์ ในการวิเคราะห์ Logistic 
Regression แบบ Binary ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เจาะจงซื้อตราสินค้า
และกลุ่มที่ไม่เจาะจงซื้อตราสินค้า สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในตราสินค้า ซึ่งสามารถนำมา
เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และการสร้างบุคลิกภาพตราสินค้าเพื่อใช้สื่อสารทางการตลาดให้
ตอบสนองกับกลุ่มมเป้าหมายของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การสร้างตราสินค้าประสบ
ความสำเร็จได ้

วรรณภา ดีศรี (2550) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การสร้างตราสินค้าไวน์ผลไม้ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าตนเอง ส่งผลให้มีการวางตำแหน่งตราสินค้าไว้บนเอกลักษณ์ที่
กำหนด ดังนั ้นบุคลิกภาพที ่สะท้อนออกมาจะสอดคล้องกับตำแหน่งตราสินค้า ผลที ่ตามมา คือ 
ภาพลักษณ์ตราสิน้าจะเชื่อมโยงกับตำแหน่งและบุคลิกภาพตราสินค้า ยกตัวอย่าง คือในกรณีที่เป็นผู้ผลิต
กลุ่มสหกรณ์จะสร้างให้ตราสินค้าสื่อสารกับผู้บริโภคว่าเป็นไว้น์ไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย ดังนั้น จึง
กำหนดตำแหน่งตราสินค้าไว้ที่ “ไวน์ไทยภูมิปัญญาไทย” บุคลิกภาพและภาพลักษณ์ตราสินค้าจึงบ่งบอก
ความเป็นไทยพร้อมๆ กับสะท้อนบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของผู้บริโภคไวน์ด้วยในขณะเดียวกัน
นอกจากนั้น ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมตั้งชื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้า โดยจะออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ให้เชื่อมโยงกับชื่อสินค้าหรือชื่อกลุ่มที่ทำการผลิต และมีความคาดหวังที่จะสร้างให้เป็นตรา
สินค้าท่ีสากลเพื่อที่จะจำหน่ายไปยังต่างประเทศ 



สุทิษา  สุภารัตน์ (2548) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ด้านตราสินค้า (Brand) ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการตลอดจนกระบวนการปฏิบัติตามกลยุทธ์และควบคุมของ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ให้เกิดการยอมรับของผู้บริโภค และเพ่ือศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ตราสินค้า (Strategic Branding) ของบริษัทฐานเศรษฐกิจ จำกัด ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับ
คู ่แข่ง ผลการศึกษาพบว่า 1) Strategic Formulation  ด้วยการใช้แนวคิดกลยุทธ์อัตราการเติบโต 
(Growth Strategy) สำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาตำแหน่งทางการตลาดช่วงภาวะการแข่งขันสูง โดย
เน้นเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภายในให้แข็งแกร่ง โดยใช้แนวทฤษฎี Value Chain มาเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน นำกระบวนการมาช่วยในการเพิ่ม Value ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการปรับรูปแบบทั้งองค์และการนำกระบวนการ IMC เข้ามาทำการตลาดแบบผสมผสาน 
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ ้น 2) ปัจจัยของความสำเร็จในการทำกระบวนการกลยุทธ์นั ้น ขึ ้นกับ
กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีการ
กำหนด MOP ของบริษัท แต่ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีการนำกระบวนการ
กลยุทธ์เข้ามาช่วย ทางบริษัทอาจมีการกำหนด KPI ภาพรวมของบริษัทและแตกย่อยให้แต่ละแผนกมีมา
ตฐานการปฏิบัติและชี้วัดบุคลากรในแต่ละแผนก และแต่ละแผนกจะต้องทำแผนปฏิบัติงานออกมา
ควบคุมอีกข้ันตอนหนึ่ง เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 
นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำกระบวนการ CRM เข้ามาช่วยประยุกต์ในทุกส่วนงานเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้า ก็จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของบริษัท 

กฤติยา  ห้วยหงส์ทอง (2546) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ผลกระทบของภาวะวิกฤติที่เกิดจากตัวสินค้าต่อ
คุณค่าตราสินค้า ผลการวิจัยในการทดลองครั้งที่ 1 พบว่า คุณค่าตราสินค้าของบริษัทที่ผู้บริโคมีความ
คาดหวังสูงจะมากกกว่าคุณค่าตราสินค้าของบริษัทที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่ำ และรูปแบบของการตอบ
โต้ของบริษัทต่อภาวะวิกฤติที่เกิดจากตัวสินค้าที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้คุณค่าตราสินค้าของบริษัท
แตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตาม ระดับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทที่แตกต่างกัน และรูปแบบ
ของการตอบโต้ของบริษัทภายใต้ภาวะวิกฤตที่เกิดจากตัวสินค้าของบริษัทที่แตกต่างกันนั้นกลับส่งผล
ร่วมกันต่อคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับผลการวิจัยของการทดลอง
ครั้งที่ 2 นั้นพบว่า คุณค่าตราสินค้าของบริษัทที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังสูงมากกว่าคุณค่าตราสินค้าของ
บริษัทที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่ำในขณะที่รูปแบบของการตอบโต้ของบริษัทต่อภาวะวิกฤตที่เกิดจากตัว
สินค้าที่แตกต่างส่งผลให้คุณค่าตราสินค้าของบริษัทแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติด้วย และ
ระดับความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทที่แตกต่างกันและรูปแบบของการตอบโต้ของบริษัทภายใต้
ภาวะวิกฤตที่เกิดจากตัวสินค้าของบริษัทที่แตกต่างกันนั้นก็ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน อย่าง
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติด้วย 



วรุต  ศรีสมัย (2545) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการกำหนดภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานที่โทรทัศน์ใน
ประเทศไทย จำนวน 3 สถานี คือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7 ประกอบกับการศึกษาการรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ
บุคคล 2 กลุ่มคือ ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ทั้ง 3 สถานี และผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 15 คน และใช้
วิธีการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคชาย หญิง อายุ 20-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่ผู้บริโภครับรู้นั้น
มีความใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ที ่ผู ้บริหารของสถานีกำหนดไว้ คือ การที ่สถานโทรทัศน์ช่อง 3  มี
ภาพลักษณ์ของการเป็นสถานีบันเทิงและวาไรตี้ สำหรับบุคลิกภาพของช่อง 3  ในส่วนของทางผู้บริหาร
มองว่าช่อง 3 มีบุคลิกภาพเหมือนเป็นนักแสดง มีความทันสมัยขณะที่ทางผู้บริโภคมาว่าช่อง 3 มีบุคลิกที่
เหมือนกับวัยรุ่น มีความร่าเริงทันสมัย ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อทำการเปรียบเทียบกันระหว่าง
ภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารทันสมัย ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อทำการเปรียบเทียบกันระหว่างภาพลักษณ์ที่
ผู้บริหารกำหนดกับภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้นั้น พบว่า ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกัน โดยมองว่าช่อง 5 
นั้นพบว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารกำหนดไว้โดยผู้บริหารมองว่าช่อง 5 เป็นนัก
กิจกรรม  มีความกระตือรือร้น แต่ทางผู้บริโภคมองว่าสถานีช่อง 5  เป็นเหมือนผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่มี
บุคลิกเคร่งขรึม สุภาพ สำหรับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการับรู้ของผู้บริโภคค่อนข้างมี
ความใกล้เคียงกับที่ทางผู้บริหารสถานีกำหนดไว้ คือ การเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีรายการเอาใจคนส่วนใหญ่
ทั้งประเทศ ส่วนการรับรู้ในบุคลิกภาพของสถานีช่อง 7 คือ การเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีความอนุรักษ์
นิยม รู้จักกาลเทศะ ซึ่งตรงกับที่ผู้บริหารกำหนด 

โสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ (2544)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างตราสินค้าของเครื่องดื่ม Red 
Bull Extra การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และเจ้าหน้าที่จากบริษัทตัวแทนโฆษณา 
รวมถึงข้อมูลทางเอกสารจากบริษัททั้งสองแห่ง ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของ
เครื่องดื่ม Red Bull Extra นั้น มีกระบวนการเป็นขั้นตอนเริ่มจากการสร้างแก่นเอกลักษณ์ให้กับตรา
สินค้า โดยการวางตำแหน่งตราสินค้าให้เป็น Entertainment Drink ประกอบกับกำหนดบุคลิกภาพตรา
สินค้าในลักษณะของคนรุ่นใหม่ ทันสมัย กล้าท้าทาย จากนั้นจึงทำการออกแบบส่วยขยายเอกลักษณ์ให้
สื่อถึงตำแหน่งและบุคลิกของตราสินค้า Red Bull Extra ได้แก่ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สโลแกน ฯลฯ จากนั้น
จึงใช้การสื่อสารทางการตลาด มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเอกสลักษณ์ตราสินค้า โดยเน้นที่กลยุทธ์ด้าน
การโฆษณาและการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นหลัก ซึ่งการโฆษณาเน้นไปที่การสื่อสารที่การนำรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายมาสร้างสัมพันธ์กับตราสินค้านั่นคือเป็นการสื่อบุคลิกภาพตราสินค้ากับ
บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาสาระที่นำเสนอนั้นต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายว่ามีการแหวก
กฏเกณฑ์ท่ีแตกต่างและสื่อได้ตรงกับบุคลิกของกลุ่มเป้าหมาย การใช้สื่อในการสร้างตราสินค้า เป็นการใช้



สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นิตยสารเฉพาะกลุ่ม  
สื่อโรงภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์ ในการเลือกสื่อนั้น มีรูปแบบของการเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่และ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพราะเป็นช่งของการแนะนำสินค้าใหม่ การสร้างตราสินค้าจึงต้องสร้างการรับรู้กับ
ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย 

ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ (2543) ได้ทำการศึกษา การพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์มะม่วงสด พบว่า 
แนวคิดในการตั้งชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์มะม่วงสด สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ คุณสมบัติของ
มะม่วงในเรื่องรสชาติ สี กลิ่น ลักษณะปรากฏและลักษณะเนื้อ ความเป็นธรรมชาติ คุณค่าทางโภชนาการ 
การมีสุขภาพดี ความสะดวกในการซื้อ ราคา รสนิยม ความสดชื่น แหล่งที่มาของมะม่วง พันธุ์มะม่วง และ
ความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย 

กิติภรณ์ คุ้มทรัพย์ (2540 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑ์แป รรูป
อาหาร ประเภทอาหารแห้ง สำหรับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในการออกแบบประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้            คือ กระป๋องกระดาษมีลักษณะที่มีฝาปิดด้านในแบบ easy open และมีฝาพลาสติก
ด้านนอกอีกที ด้านในกระป๋องเคลือบฟลอยด์ ส่วนด้านนอกจะแสดงฉลากสินค้า โดยบอกรายละเอียดทุก
อย่างให้ผู้ซื้อได้ทราบเพ่ือเป็นการช่วยตัดสินใจซื้อ และบรรจุภัณฑ์อีกแบบที่ใช้คือ ถุงพลาสติกใสมีลักษณะ
ที่สามารถวางตั้งได้สะดวกทั้งในการซื้อและการใช้รูปแบบของกราฟฟิก จะเน้นรูปของผลไม้นั้นๆ โดยมี
การบอกถึงลักษณะภายในบรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว 

ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์ (2540) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ทุเรียน        แปรรูป
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
ส ินค ้ า  ท ั ้ ง ในการขายและการขนส ่ ง  เก ิด เป ็นส ัญล ักษณ ์ เป ็น เอกภาพ เพ ื ่ อ เป ็นต ัวนำให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัวจำหน่ายได้มากข้ึน เป็นการสร้างรายได้สู่ชนบท 

ดารารัตน์ พุ่มอ่อน (2542) ได้ทำการศึกษาถึงการใช้มาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์       เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกัน
มาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดข้อจำกัดทางการค้า โดยนำมาพิจารณาภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 
(WTO) ได้แก่ข้อตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และ
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุ่น พบว่าการใช้มาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและด้านลบ
กล่าวคือ เป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อจำกัดทางการค้า ซึ่งภายใต้กรอบขององค์การการค้า
โลกไม่มีบทบัญญัติใดที่สามารถนำมาปรับใช้ได้โดยตรง    แต่อย่างไรก็ตามการใช้มาตรการเกี่ยวกับบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจะต้องอยู่บนหลักการห้ามเลือกปฏิบัติของข้อตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 
จากผลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนได้ให้ความเห็นว่า การใช้มาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
จะต้องอยู่บนหลักการห้ามเลือกปฏิบัติของข้อตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากร และการกำหนดคุณลักษณะของ



บรรจุภัณฑ์ เป็นการกำหนดข้อบังคับทางเทคนิค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า ซึ่งยังไม่แสดงผลเป็นการกีดกันทางการค้าอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยควรจะดำเนินมาตรการเกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 

ศักดา บุญยืด (2544) ได้ทำการศึกษาปัจจัยด้านกราฟิกบนซองบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อความ
เข้าใจในรสชาติของบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านกราฟิกบนซองบรรจุภัณฑ์     
ที่ส่งผลต่อความเข้าใจในรสชาติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการออกแบบกราฟฟิกที่ส่งผลต่อความเข้าใจใน
รสชาติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของกลุ่มตัวอย่างชายมากที่สุด คือปัจจัยด้านภาพประกอบโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาพประกอบที่เป็นภาพที่ขยายหรือแสดงรายละเอียดของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องประกอบที่
ชัดเจน จะส่งผลต่อความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้ เห็นได้จากค่าคะแนนที่สูงสุดของกลุ่มชายและค่าพิสัยจะสูง
กว่าหัวข้อทั้งหมดด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างหญิง พบว่าปัจจัยด้านพื้นหลังจะส่งผลต่อ ความเข้าใจในรสชาติ
ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุด โดยเป็นพื้นหลังที่ใช้เทคนิค gradient (การไล่ค่าน้ำหนักสี) ส่วนปัจจัยที่มี
ผลรองลงมาใกล้เคียงกันคือปัจจัยด้านภาพประกอบ สรุปทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างแล้วพบว่าเมื่อดูที่ค่าคะแนน
ความเข้าใจแล้ว ปัจจัยด้านภาพประกอบจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจสูงสุด เพราะค่าคะแนนใน
รายการภาพประกอบที่เป็นภาพบะหมี่ในภาชนะเพียงบางส่วน จะมีค่าสูงสุดทั้งกลุ่มตัวอย่างชาย และ
กลุ่มตัวอย่างหญิงด้วย ส่วนปัจจัยด้านพื้นหลังที่กลุ่มตัวอย่างหญิงมีค่าพิสัยสูงสุดนั้น อาจเนื่องมาจาก
ความคลาดเคลื่อนและความไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่างหญิงก็ได้ส่วนปัจจัยด้านการออกแบบกราฟิกที่มี
ผลต่อความเข้าใจในรสชาติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรองลงมา คือรูปแบบการจัดหน้าและตัวอักษรบอกชื่อ
รสและการจัดวางตามลำดับ 

 Jedlicka (2001) ทำการวิจัยเรื่องการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถแปลงใช้
ใหม่ (Renewable) และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ (Non-wood Packaging) ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภค 100 เปอร์เซนต์ ยืนยันว่าชื่นชอบและต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผ่านการรีไซเคิล 92 
เปอร์เซนต์ เชื่อว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพวกเขาซื้อสินค้ าที่มีบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 84 
เปอร์เซนต์ รู้สึกดีต่อบริษัทที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล และ 73 เปอร์เซนต์มีแนวโน้วที่จะซื้อสินค้าจากบริษัท
ที่ใช้บรรจุภัณฑ์        รีไซลเคิล ซึ่งจากการวิจัยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นประเด็นสำคัญในการขยายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคชื่นชอบแนวความคิดของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีทำมาจากทรัพยากรที่ผ่าน
ความพยายามในการรีไซเคิลการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการยอมรับและค่านิยมของผู้บริโภคเมื่อบริษัทเป็นผู้เริ่มต้นก็จะทำให้ผู้บริโภคเองมีความตระหนักใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นลำดับถัดมา 



 

 
บทที ่3 

วิธีดำเนินการดำเนินการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) โดยมีวิธีเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
debt Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งมีข้ันตอนในการดำเนินงานการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที ่จังหวัด
สมุทรสงคราม  
 1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการวิเคราะห์เอกสาร Website บทความ และอ่ืนๆ  

 -ค้นหาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร Website บทความ และอ่ืนๆ  
 -จัดทำแบบวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Form) 
-รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ 
-วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากข้อมูลทุติยภูมิ  

                     1.2  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที ่จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ  
                           -เครื่องมือที่ใช้คือแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการจด
บันทึกภาคสนาม      
                           -กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวม 15 คนหรือจนข้อมูลอิ ่มตัว 
(Saturated Data) โดยการเล ือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และแบบลูกบอลหิมะ (Snowball 
Technique)  
                          -การควบคุมคุณภาพ โดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) 
                          -การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษา 
                          -การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีอุปนัย (Induction Approach) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
                    1.3 สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทุติยภูมิและปฐมภูมิ 

1.4 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีกรณีศึกษา (case study) เป็นแนวทางหลักที่สำคัญซึ่งเป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ความร่วมมือที่เกิดข้ึนอย่างเจาะลึก เพ่ือทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบายในปรากฏการณ์นั้น 



ๆ อันเป็นแนวทางในการเลือกเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง (purposive sampling) ผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เมล่อน ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ 

1. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ผลิตภัณฑ์เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น แต่ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
3. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 

จากนั้นใช้วิธีการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้บริโภค 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ รวมจำนวน 5 ท่าน เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่
จะได้รับการพัฒนาสู่ต้นแบบจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื ่อศึกษาความคาดหวังต่อ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 400 ราย โดยมีการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ท่านพิจารณา นําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Item of Objective Congruence index) จากนั้นนําเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วนำผลที่ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยง (reliability) 
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (coefficient) ของคอนบราค ซึ่งต้องได้ค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงจะถือว่าเชื่อมั่นและ
ยอมรับได้ จากนั้นนำเครื่องมือแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น Best Practice 
ในด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน จำนวน 15 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยถอดบทเรียนดังกล่าวเพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  

2.3 สร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์ 
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- สังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุร่วมกับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนจนได้ ร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง จึงนำมาแก้ไขอีกครั้งก่อนผลิตเป็น ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือนำไปทดลอง
ต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  
                  2.1 นำร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์กับการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีประชุมกลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับการตอบแบบสอบถาม จำนวน 2 ครั ้ง โดย
ผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน รวม 20 คน เพ่ือประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
                 2.2 สังเคราะห์ความพึงพอใจและปรับแกต้้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามคำแนะนำ 
                 2.4 ยืนยันต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 
 



 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกระทํา
กับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ค ือ ผ ู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม 
  

2. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 คน 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน 

 
3. การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากการวิจัยนี้ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน จึง

กำหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคอแครน (Cochran, 1977)  โดยกำหนดสัดส่วนของประชากรที่ต้องการจะสุ่ม 
50% หรือ 0.5 มีค่าความเชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อน 5% หรือ 0.05 ใช้สูตรดังนี้ 

 
n = P (1 – P) Z2 

  d2 

n คือ จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้งการ 
Z คือ ค่าความเชื่อม่ันที่กำหนดไว้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
Z ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) 
D คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได ้

 
แทนค่า 
    n = 0.5(1 - 0.5) 1.962 

     0.052 

n = 384.16 

จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ราย เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ทั้งนีผู้้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มของสินค้ากลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบไปด้วย 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดเพื่อเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเป็นข้อมูลลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ท่านเคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทใด ราคาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท่านเคยซื้อ และจุดประสงค์การซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำถามเป็นแบบแสดงรายการเพ่ือให้เลือกตอบ (Checklist)  
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามด้านความคาดหวังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) ด้าน
ประโยชน์การใช้สอยหลัก 2) ด้านรูปลักษณ์ภายนอก 3) ด้านตอบสนองต่อคุณค่าที่คาดหวัง และ 4) ด้านศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบลิเกิร์ต (Linker Scale) เป็นมาตรวัดของแบบสอบถามในส่วนนี้
ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ระดับ (ประสพชัย พสุนนท์, 2558) โดยเป็นข้อคำถามเชิงบวกเพ่ือกำหนดการ
ให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับความเห็น   คะแนนคำถาม 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 คะแนน 
 เห็นด้วย    4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 
 ไม่เหน็ด้วย    2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 
 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาการประเมินฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเป็นข้อมูลลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ท่านเคยซื้อ



ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารใด ราคาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท่านเคยซื้อ และจุดประสงค์การตัดสินใจซื้อเป็นลำดับ
แรกของผู้ตอบแบบสอบถามคำถามเป็นแบบแสดงรายการเพ่ือให้เลือกตอบ (Checklist)  
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
 เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) ด้าน
ความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบบนฉลาก และ3) ด้าน
การสร้างมูลค่าเพ่ิม จำนวน 3 รูปแบบ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบลิเกิร์ต (Linker Scale) เป็นมาตรวัดของแบบสอบถามในส่วนนี้
ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ 5 ระดับ (ประสพชัย พสุนนท์, 2558) โดยเป็นข้อคำถามเชิงบวกเพ่ือกำหนดการ
ให้คะแนนดังนี้ 
 ระดับความเห็น   คะแนนคำถาม 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 คะแนน 
 เห็นด้วย    4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ    3 คะแนน 
 ไม่เหน็ด้วย    2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   1 คะแนน 
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของฉลาก
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และ
ข้อเสนอแนะของฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชน 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นภาพรวมในการตอบ
คำถามการวิจัยโดยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนำไปลงรหัสข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอด้วยตารางประกอบการบรรยายผู้วิจัยจึงได้ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
 สถิติที่ใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพ่ือ 
พิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหาของงานวิจัยคุณภาพของเครื่องมือความถูกต้องตรงตาม
เนื้อหาที่ต้องการความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยและการใช้เครื่องมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา
ทั ้งหมดแล้วนำมาหาค่าโดยใช้วิธีการ IOC (Index of Item – Objective Congruence) พบว่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อคำถามมีค่าระหว่าง 0.xx – 1.00 แสดงว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและสามารถนำมาใช้ในการสอบถามได้จริง 

2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดำเนินการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับและรายด้านโดย
การหาค่าความสอดคล้องภายในด้วยวิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) 



โดยค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.xxx ซึ่งมีค่า 0.70 ขึ้นไป จึงจะถือว่ายอมรับได้ (Hair et 
al., 2006) 
 สถิติพืน้ฐาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของประชากรกลุ่มตัวอย่างด้านได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ท่านเคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารใด ราคาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท่านเคยซื้อ 
และจุดประสงค์การตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้
อธิบายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลด้วยสถิติค่าร้อยละ (percentage) และแจกแจงความถ่ี (frequency) 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชนและการประเมินฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (SD) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการวัดตัวแปรและ
ดำเนินการวิเคราะห์ในส่วนของสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณาแ ปล
ความหมายโดยคำนวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนนด้วยการใช้สูตรคำนวณหาความกว้างอัตราภาคชั้นดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด = 5-1 = 0.80 
จำนวนชั้น 5 

  

 โดยนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์
ตามท่ีได้จากสูตรคำนวณของระดับชั้น = 0.80 ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
 คะแนน 4.21- 5.00 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนน 3.41- 4.20 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับมาก 
 คะแนน 2.61- 3.40 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 1.81- 2.60 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนน 1.00- 1.80 คะแนน  แสดงว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 คน 
โดยการเตรียมเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการวิจัย โดยต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ที่เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview) ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และปากกา ให้มีความพร้อม  ทั้งนี้มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ร่วมกับ
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล เพื่อขออนุญาตบันทึกเสียง
หรือจดบันทึกข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
การยนิยอมของผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมทั้งการรักษาความลับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยก่อนการสัมภาษณ์ 



ผู้วิจัยได้แนะนำข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งอธิบายความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนในการดำเนินการ
การศึกษา รวมทั้งรายละเอียดจากการนำข้อมูลไปใช้การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งได้ให้สิทธิ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักในการพิจารณา
เพื่อตัดสินใจให้สัมภาษณ์หรือถอนตัวจากการให้สัมภาษณ์อย่างอิสระ หากได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลั ก 
หลังจบการรายงานผลการศึกษาผู้วิจัยจะทำลายข้อมูลจากเครื่องบันทึกหรือจากการจดบันทึกหลังจบการศึกษา
ครั้งนี้ อีกทั้งในการรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำเสนอข้อมูลโดยใช้นามสมมติของผู้ให้ข้อมูลหลักโดยไม่เปิดเผย
ชื่อจริง และการรายงานผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเสนอข้อมูลเพ่ือการอภิปรายผลและตีพิมพ์เผยแพร่
ในภาพรวมเชิงวิชาการเท่านั้น 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
 การตรวจสอบความน่าเชื ่อถือ (Credibility) ของข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลนั้นได้มา
ถูกต้องหรือไม่ โดยการสอบแหล่งของข้อมูลและแหล่งที่มาเพ่ือนำมาพิจารณาในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบด้วยเทคนิคสามเส้า ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การศึกษาทฤษฎีมากกว่า 1 ทฤษฎี
เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 2 แนวคิด ได้แก่ 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 2) แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและแนวทางในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of sources) คือ การใช้วิธีการเก็บข้อมูล
เดียวกันแต่หลายแหล่งข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในเนื้อหาเรื่องเดียวกันกับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้บริโภค ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักมาจากวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ขอ้มูลเกิดความน่าเชื่อทั้งเชิงบุคคลและสถานที่ 
 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods triangulation) คือ การใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี โดยครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่วมกับวิธีการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) ซึ ่งเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี ่ยวกับความ
ต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับการสังเกต พฤติกรรมระหว่างการพูดคุยเพื่อทดสอบความสอดคล้องกับ
ข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการประยุกต์การสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) โดยผู ้วิจัย
สามารถนำข้อมูลมาตีความปราศจากเน้นการพรรณนา เพื่อหาคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ในขอบเขตที่จำกัด 
เพื่อนำไปสร้างแนวความคิดแบบใหม่ หรือข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากการ เก็บรวบรวม โดยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สมมติฐานชั่วคราว ที่ผ่านการเก็บรวบรวมมาเชื่อมโยง ข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน บางข้อคำถามจะมีการเก็บข้อมูล
ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะได้สมมติฐาน หรือทฤษฎีที่สร้างขึ้นจะถึงจุดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) ต่อมา
ผู้วิจัยจะสังเคราะห์และจำลอง ข้อสรุปเชิงทฤษฎีในรูปแบบของภาพจำลองทางความคิด (Conceptual Model) 
ตามความเหมาะสม (ชาย โพธิสิตา, 2556) 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยยังใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยเป็นการบรรยายความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  และการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (สุภางค์ จันทวา
นิช, 2556) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ขั้นตอนที่สําคัญ ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมูล (Data 



Reduction) คือ การเลือกหาจุดที่น่าสนใจอันจะทําให้เข้าใจง่าย มีการสรุปย่อปรับข้อมูลดิบที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2) การแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนการวิเคราะห์ การเลือกข้อมูลตัวอย่าง หรือ
สารสนเทศที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็นก่อให้เกิดความเข้าใจอันจะโยงไปสู่การวิเคราะห์และ
สรุปผลต่อไป โดยการแสดงข้อมูลกระทําในรูปของการเขียนเล่าเรื่อง (Narrative Text) 3) การสร้างข้อสรุปและ
ยืนยัน ผลสรุป (Conclusion and Verification) เป็นการสังเคราะห์ข้อความย่อย ๆ ในช่วงแรกเข้าด้วยกันเป็น
บทสรุป และตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยขั้นสุดท้าย (นิศา ชูโต, 2551) 
  

 

 

 

 

 


