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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ที่มีพ้ืนฐาน
อยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างส าหรับทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 133 คน เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้รับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 
 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ : (1) การออกแบบที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว (2) เทคโนโลยี  
(3) กระบวนการผลิต (4) ความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ และ (5) การท่องเที่ยว 
 2) รูปแบบการบริหารธุรกิจที่มีกรอบความคิดอยู่บนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 3 ด้าน (1) การบริหารจัดการ (2) การผลิต และ (3) การตลาดรูปแบบดังกล่าวมีจุดเน้น คือ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุท้องถิ่น การผสมผสานภูมิปัญญา/
วัฒนธรรมท้องถิ่นลงในผลิตภัณฑ์ การค านึงถึงความต้องการของตลาด เทคโนโลยี การก าหนดราคา 
และการประชาสัมพันธ์ 
 3) รูปแบบได้รับการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่ารูปแบบดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งมีบริบทคล้ายกันได้ 
 
 
ค าส าคัญ: การบริหารธุรกิจ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to: 1) study factors affecting business administration 
of the Plastic line weaving Bag Occupational Group, Phanom Sarakham District, Chachoengsao 
Province, 2) develop a business administration model based on the creative economy concept, 
and 3) evaluate the business administration model based on the creative economy concept. 
This study used mixed methods of qualitative research and quantitative research. The sample 
used for both qualitative research and quantitative research was comprised of 133 members of 
the Plastic line weaving Bag Occupational Group, Phanom Sarakham District, Chachoengsao 
Province. The tool used for the qualitative collection was a set of structured interviews. 
The collected data was analyzed by means of content analysis. On the other hand, the tool 
used for quantitative data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 1) The factors affected business administration of the Plastic line weaving Bag 
Occupational Group, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province, were as follows: 
(1) Uniqueness of design, (2) Technology, (3) Production process, (4) Creativity of products, 
and (5) Tourism. 
 2) The business administration model based on the creative economy concept 
was comprised of 3 factors, namely: (1) Management, (2) Production, and (3) Marketing. 
This model is focused on human resource management, uniqueness of the products, utilization 
of local materials, utilization of local wisdom and culture in production, market demand, 
technology, pricing, and public relations. 
 3) The model was evaluated by a number of experts, who unanimously 
indicated that the model was appropriate and could be applied by many other occupational 
groups in similar contexts. 

Keyword: business administration, plastic line weaving bag, creative economy 
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทาย
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ 
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหา
หลายด้าน เช่น ปัญหาการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้า
ทางสังคม เป็นต้น ท้าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้ 1) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
2) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 3) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558, หน้า 1) 
โดยประเทศไทยก้าลังพยายามมุ่งหน้าพัฒนาประเทศด้วย Thailand 4.0 ซึ่งมีจุดเน้นที่เศรษฐกิจดิจิทัล 
(digital economy) เศรษฐกิจที่เน้นความรู้เป็นฐาน (knowledge-based economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(creative economy) ทั้งหมดนี้เน้นนวัตกรรม การสร้างสรรค์คุณค่าและสิ่งที่แปลกใหม่ที่น้าไปสู่ธุรกิจ
และความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2547, หน้า 57-58) 
 จุดอ่อนของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าระบบบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ
ที่มีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งปราศจากเงื่อนไข มาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ 
โดยมิได้พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชนบท
ซ่ึงมีวิถีชีวิตที่เศรษฐกิจผสมผสานกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  การครอบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ แต่กลับท้าให้เสียสมดุล
ระหว่างรายได้กับรายจ่ายในครัวเรือนที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น (พระธรรมปิฎก และคนอื่นๆ 2552, 
หน้า 122-123) ประกอบกับรูปแบบการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป จากการท้าการเกษตร
แบบเพ่ืออยู่เพื่อกิน มาเป็นการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเพื่อการค้าขายเป็นหลักไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานราก
ของความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย เดินตามแนวทางเกษตรกรรมเพ่ือการพาณิชย์ น้าเอาเทคโนโลยี
ตะวันตก ที่เน้นผลผลิตสูงมาใช้ โดยละเลยการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ (วิฑูรย์ เลี่ยนจ้ารูญ, 2554, 
หน้า 149-150) ผลการพัฒนาได้ท้าลายทุนของสังคม โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ป่าไม้ แหล่งน้้า อากาศ แร่ธาตุ ซึ่งถูกน้ามาใช้อย่างฟุ่มเฟือย จนสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ความสัมพันธ์
กับธรรมชาติเปลี่ยนจากการพ่ึงพิงเป็นการรุกราน จนแทบไม่เหลือร่องรอยของความสมบูรณ์ในอดีต 
(เสรี พงศ์พิศ, 2552, หน้า 53)  
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 เศรษฐกิจชุมชนมีความส้าคัญมากส้าหรับประเทศก้าลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชน 
มีความมั่นคง แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความมั่นคง แข็งแรงตามไปด้วย 
เศรษฐกิจชุมชนเริ่มจากเศรษฐกิจในครอบครัว ชุมชน ซึ่งในชุมชนนั้นการรวมกลุ่มอาชีพจึงเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่ส้าคัญ ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพในชุมชนให้สามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการ จะท้าให้ก่อให้เกิดรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
มั่นคง มั่งคั่งได้ (ธเนศ ศรีวิชัยล้าพันธ์, 2556, หน้า 1) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เสรี พงศ์พิศ, 2552, หน้า 6) โดยที่การพัฒนาจะต้องมุ่งเน้น
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ด้านเศรษฐกิจ คือ การแก้ปัญหาความยากจน โดยการเพ่ิมรายได้ 
ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ด้านสังคมคือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ปราศจากความขัดแย้ง 
มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท้าให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข (อินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ, 2556, 
หน้า 47-63)   
 ดังนั้น อนาคตเศรษฐกิจไทย ทั้งระดับกลุ่มอาชีพในชุมชนและระดับประเทศ ควรที่จะต้อง
มีการปรับโครงสร้างไปสู่ระดับที่สูงขึ้น คือ ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรม 
(efficiency-driven and innovation-driven economy) โดยทางเลือกหนึ่งที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นนี้ 
คือ การให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ซึ่งแนวนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีจุดเน้นให้ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้ 
เพ่ือสร้างมูลค่า เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสมดุลและยั่งยืน โดยแนวนโยบายในการส่งเสริมการศึกษา 
การวิจัยและพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้อ งถิ่น 
พัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
สร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายของเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย กระตุ้นการลงทุน
จากต่างประเทศเพ่ือร่วมทุนกับเอกชนและชุมชนไทยในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความรู้
ของผู้ประกอบการ และบุคลากรในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ โดยตอบสนองความต้องการ
ของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น (อาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ, 2554, หน้า 19-21)  
 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดของ John Howkins (2009, p. 19) ซึ่งเป็นแนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ (knowledge) การสร้างสรรค์งาน (creativity) และการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม
และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม 
ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกได้ เป็นการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์  
 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ออนไลน์, 2553) ได้ให้นิยามว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ creative economy) หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของการใช้องค์ความรู้ (knowledge) การศึกษา (education) การสร้างสรรค์ (creativity) การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสั่งสมความรู้
ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยแม้ว่าจะอยู่
ในระยะเริ่มต้น แต่ถือได้ว่าเป็นการด้าเนินการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และต่อยอดจากแนวทางการพัฒนา
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ด้วยการเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ บนพ้ืนฐานความรู้และนวัตกรรม โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เช่น จิตตรา มาคะผล (2556) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์
ในประเทศไทย ณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล (2556) ศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจัดเลี้ยง จังหวัดนครปฐม 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ (2553 หน้า 34-39) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ประจ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ฉันพชร นิลก้าแหง (2557, หน้า 30-35) ศึกษาการออกแบบภาพลักษณ์ ผลิตภัณในพิธีฌาปนกิจ
ของพุทธศาสนิกชนตามแนวทางแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นารินี อุดุลทิฐิพัชร (ออนไลน์, 2558) ศึกษาปัจจัย
ความส้าเร็จและหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จ ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น งานวิจัยเหล่านี้ได้น้าทฤษฎี หลักการ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้
ในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ และผลการวิจัยพบว่า การน้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้
ในการสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ิมคุณค่าของผลผลิต สินค้าและการบริการ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพ่ือประชาสัมพันธ์หรือขายสินค้าได้  
ท้าให้ผู้ผลิตคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง มีชื่อเสียง มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 
 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง เป็นทางออกส้าคัญในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิต มีสภาพแวดล้อม มีความต้องการที่แตกต่างกันไป 
ซึ่งแต่ละชุมชนอาจจะด้าเนินงานในมิติที่แตกต่างกัน ดังนั้น คนในชุมชนจะต้องก้าหนด และระดมสมอง 
รวบรวมความคิดด้วยตนเองในมิติต่างๆ เช่น มิติทางเศรษฐกิจ มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม 
และมิติทางด้านวัฒนธรรม โดยภาคประชาชนต้องมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมมากข้ึน
ในการตัดสินใจและรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการชุมชนให้มากขึ้น  
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความส้าคัญ
กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น 
ก้าหนดให้มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและบริการของชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจชุมชน 
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน ท้าให้ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง เพราะเศรษฐกิจชุมชน 
เชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจในประเทศได้ วิธีการและมาตรวัดความเข้มแข็งของชุมชนอีกประการหนึ่ง คือ 
การที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนของตนเองได้ โดยชุมชนต้องมีเวที
หรือพ้ืนที่ที่จะน้าปัญหามาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท้าให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้  หรือรับรู้
เฉพาะในบริบทใดบริบทหนึ่ง ซึ่งจะน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโดยเป็นการจัดการภายใน 
สู่ภายนอกชุมชน (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 หน้า 9-11) 
 การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน ท้าให้เกิดวิสาหกิจในชุมชน และการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ประเภทวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชน
มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจสิ่งทอ เครื่องนุ่ งห่ม และเครื่องหนัง ไม้แปรรูป เครื่องจักสาน อาหาร 
ศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ซึ่งธุรกิจที่ประสบผลส้าเร็จได้จะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนทางด้านการผลิตและการตลาด 
ได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเงินทุน การน้าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ โดยมีการรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการประเมินตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์ มีการตลาดที่จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมมือ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

4 

ภาคประชาชนและภาคเอกชน ในการต่อยอดและคืนก้าไรให้ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม 
(วิจารณ์ พานิช, 2549, หน้า 26-36)    
 นอกจากการผลิตที่ต้องการความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่เป็นปัจจัยการตลาด 
ที่ท้าให้สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นสามารถขายและให้บริการได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หน้า 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยหรือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ 
เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (product) ที่สามารถท้าให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจ (Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า 
บริการและชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (utility) มีคุณค่า (value) จึงจะมีผล
ท้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก้าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค้านึงถึงปัจจัยความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ ์(product differentiation) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product component) เช่น ประโยชน์
พ้ืนฐาน รูปร่างลักษณะ คุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า
เป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) ให้มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(new and improved) ต้องค้านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้  ยังมีปัจจัยด้านราคา (Armstrong & Kotler, 2009, p. 616) การส่งเสริมการตลาด 
(promotion) (Etzel, walker & Stanton, 2007, p. 677) และการจัดจ้าหน่าย (Kotler & Keller, 
2009, p. 787)  
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญา ที่มีความรู้ในการผลิตสินค้าและบริการ
อย่างมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานทางการราชการได้มีการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนมีรายได้ ยกระดับสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ อาทิเช่น นโยบายหนึ่งต้าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ด้วยการน้าทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีจุดเด่น มีมูลค่าเพ่ิม
เป็นที่ต้องการของตลาดชุมชน ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง น้าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แต่สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ
ขาดแคลน คือ “ความรู้” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เพราะความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจะได้มา
ด้วยกระบวนการคิดใหม่ ด้วยมุมมองใหม่ ที่เน้นหาความแตกต่าง การออกนอกกรอบจากความคิดเดิม 
ความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ การสังเกตในรายละเอียดต่างๆ ที่อาจจะน้ามาขยายด้วยมุมมองใหม่  
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยเฉพาะ
กลุ่ม OTOP ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรือผู้บริโภคเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุด ฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นความคิดผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(creative economy) ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าและบริการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ (ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555, หน้า 20)   
 ปัญหากลุ่มอาชีพของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขาดการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการผลิตมีคุณภาพ ท้าให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้า  
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คราวละมากๆ ได้ การพัฒนากลุ่มอาชีพขาดความยั่งยืน เนื่องจากสินค้าและบริการไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ของตลาด หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ได้ (ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2557, หน้า 47) ซึ่งควรมีการศึกษาปัจจัย
คุณภาพอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการด้าเนินงานของกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงยั่งยืนต่อไป 
โดยการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น เช่น การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงาม 
พร้อมบอกสรรพคุณของสินค้าเหล่านั้น หรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้แน่นหนา สวยงาม เพ่ือการขาย หรือส่งออก
ไปยังต่างประเทศ (ภิญญลัคน์ วีรภัทรรัตน์วรา, 2557, หน้า 132) 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งกลุ่มอาชีพ
จากการท้าประชาคม พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเชื้อสายไทยพวน ซึ่งมีฝีมือ
ด้านการสานเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม นับว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบต่อกันมา 
แต่เนื่องจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ คือไม้ไผ่เริ่มลดน้อยลง จึงต้องหาวัสดุอ่ืน คือ เส้นพลาสติก มาแทนที่
การใช้เส้นตอกจากไม้ไผ่ โดยมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอพนมสารคาม 
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาให้ความรู้ 
ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา ออกแบบ
การผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดทุกปี จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอพนมสารคาม ได้ส่งกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกเข้าร่วมประกวด
ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคตะวันออก และรางวัลที่ 2 ของประเทศ ในการประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนประจ้าปี 2557 และมีกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ได้มาศึกษาดูงานเป็นจ้านวนมาก ซึ่งต่อมาจากการนิเทศ
ติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังปี 2557 พบว่า กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ยังประสบปัญหา
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การผลิตและการตลาด ที่จะท้าให้กลุ่มอาชีพมีช่องทางในการผลิต
รูปแบบสินค้าใหม่ๆ มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง 
สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ สอดคล้องกับยุคสมัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือที่จะท้าให้กลุ่มอาชีพมีรายได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน 
(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอพนมสารคาม, 2557, หน้า 5-10) 
 จากแนวนโยบายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค
และท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน และสภาพปัญหาของกลุ่มอาชีพ 
ในชุมชนด้านการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ดังนั้น ผู้วิจัย 
ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มสตรี จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมในการพัฒนากลุ่มสตรี
ให้มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงผู้วิจัยได้ร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ชุมชนและเกิดความยั่งยืน และเป็นต้นแบบของกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้น้ารูปแบบ
การบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค้าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 สภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจในด้านการบริหารจัดการ การผลิต 
และการตลาด ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
มีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง และมีปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ 
 1.2.2 รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีองค์ประกอบใดบ้าง มีวิธีการบริหารจัดการ การผลิต 
และการตลาด อย่างไร ที่จะท้าให้กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก มีผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างไร 
 1.2.3 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต 
การตลาด ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.3.3 เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ผู้วิจัยเจาะจงศึกษาวิจัย กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วย
วิเคราะห์ของการวิจัย 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 1) ศึกษาสภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 2) ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก ในอ้าเภอพนมสารคาม จ้านวน 8 กลุ่ม โดยการสัมภาษณ์/สอบถาม ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่ม 
วิธีการด้าเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม 
ผู้น้ากลุ่ม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ปัญหาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ  
 3) ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิกกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ การด้ารงต้าแหน่งในกลุ่มอาชีพ ต้าแหน่งและบทบาททางสังคม 
สถานที่ท้าการกลุ่มอาชีพ จ้านวนสมาชิก รายได้กลุ่มอาชีพ การด้าเนินการกลุ่ม ปัญหาอุปสรรคท่ีส้าคัญ
ในการด้าเนินการกลุ่มอาชีพ ปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับบริหารธุรกิจของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด สภาพการด้าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของกลุ่มอาชีพ 
 4) รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสนทนากลุ่ม  (focus group) 
สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 5) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สามารถแสดงได้ดังภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปร
หรือองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะส้าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เพื่อให้เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรม  ไม่มีองค์ประกอบตายตัวหรือให้รายละเอียดทุกแง่มุม  
โดยผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้ แล้วน้าไปใช้เป็น
แนวทางในการด้าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้รูปแบบจึงหมายถึง โครงสร้าง
เชิงเหตุและผลของกระบวนการและองค์ประกอบที่จ้าลองขึ้นจากปรากฏการณ ์
 1.6.2 กำรบริหำรธุรกิจกลุ่มอำชีพ หมายถึง การด้าเนินงานของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการ การบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด   
 1) การบริหารจัดการ หมายถึง การท้างานให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ ได้แก่ การบริหารการเงิน การบริหารบุคลากร  
 2) การผลิต หมายถึง กระบวนการที่ท้าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ การออกแบบมีความเป็น 
อัตลักษณ์เฉพาะ ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงาน/ชิ้นงาน ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญา มีการใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า ศักยภาพการผลิต 
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 3) การตลาด กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้บริโภครับผลิตภัณฑ์ และเกิดแรงจูงใจให้มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ การประเมินความต้องการของตลาด การตั้งราคาขาย มีการใช้เทคโนโลยี ด้านการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ 
 1.6.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรธุรกิจกลุ่มอำชีพกระเป๋ำสำนเส้นพลำสติก หมายถึง 
ตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้า 
ความยากต่อการลอกเลียนแบบ การขายได้ราคา วัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยี ความต้องการสินค้า 
การท่องเที่ยว 
 1.6.4 ผลิตภัณฑ์ตำมแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ หมายถึง กระเป๋าเส้นพลาสติกที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ ประโยชน์การใช้สอย มีมูลค่าสมกับราคา 
มีอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ตรงกับความต้องการของตลาด 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 
 1.7.1 รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารธุรกิจ พัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการมีการผลิตสินค้าและบริการ จ้าหน่ายสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ได้มากขึ้น 
 1.7.2 รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จะท้าให้กลุ่มอาชีพในชุมชนประสบความส้าเร็จ สามารถน้าไปพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่มอาชีพในชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคงของอาชีพในชุมชนได้ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
  2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
  2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
  2.1.3 การสร้างรูปแบบ 
  2.1.4 การพัฒนารูปแบบ 
  2.1.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
 2.2 การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 
  2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
  2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต 
  2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด 
 2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  
 2.4 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.4.1 นิยามและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.4.2 ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  2.4.3 การจัดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 
  2.4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
  2.4.5 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 2.5 บริบทอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2.5.1 ประวัติความเป็นมาอ าเภอพนมสารคาม 
  2.5.2 ข้อมูลอ าเภอ 
  2.5.3 สภาพทางกายภาพ 
  2.5.4 โครงสร้างพื้นฐาน 
  2.5.5 ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จ าแนกตามลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

11 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบ 
 
 2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ดังนี้
Stoner & Wankel (1986, p. 23) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นการจ าลองสถานการณ์ เพ่ือให้เข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น ส่วน Willer (1986, p. 12) กล่าวว่า 
รูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของปรากฏการณ์ ด้วยวิธีการของเหตุผลที่มีจุดหมาย เพ่ือให้เกิด
ความกระจ่างชัดในนิยามที่แสดงถึงความสัมพันธ์และข้อเสนอของระบบรูปนัยที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้
แล้ว Good (1973, p. 67; Bardo & Hartman, 1982, p. 85; Keeves, 1988, p. 97; ดิเรก วรรณเศียร, 
2545, หน้า 35; อุทุมพร จามรมาน, 2541, หน้า 22-26) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า หมายถึง สิ่งที่แสดง
โครงสร้างความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญของสิ่งที่ศึกษา 
เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ง่ายขึ้น  โดยอาจแสดงออกมา
ในรูปของแผนภาพทางความคิดด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ และยังได้ขยายความของรูปแบบว่า 
รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้น  เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญๆ  ของปรากฏการณ์ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม 
ส่วนการที่จะระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นๆ 
ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่าง
และวัตถุประสงค์ ของรูปแบบที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ  และยังมีนักวิชาการคนอ่ืนๆ เช่น 
Steiner (1969, p. 56; Smith, 1980, p. 98; Tosi & Carrol, 1982, p. 59) ได้มองรูปแบบในเชิงกายภาพ 
(physical models) ว่าเป็นรูปแบบที่เหมือนจริงแต่ขนาดเล็กหรือย่อส่วนเพื่อใช้เป็นแบบอย่าง
ในการสร้างหรือท าซ้ า  
 สรุปได้ว่า รูปแบบ (model) หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือ
ตัวแปรหรือองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่มีองค์ประกอบตายตัวหรือให้รายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่าน
กระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้ แล้วน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้รูปแบบจึงหมายถึง โครงสร้างเชิงเหตุ
และผลของกระบวนการและองค์ประกอบที่จ าลองขึ้นจากปรากฏการณ์ 
 2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
 ประเภทของรูปแบบอาจจะมีรูปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ 
และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (physical model) ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ 
(qualitative model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์รูปแบบในทางสังคมศาสตร์ 
มักหมายถึง ชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพ่ือใช้เป็นการนิยามคุณลักษณะ 
หรือบรรยายคุณสมบัติ อ่ืนๆ ให้ เกิดความเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น รูปแบบจึงไม่ได้บรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม เพราะท าให้ได้โมเดลมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการที่จะท า
ความเข้าใจ (Tosi & Carroll, 1982, p. 89)  
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 Keeves (1988, p. 258-279) ได้จ าแนกรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้  
 1) รูปแบบเชิงเทียบเคียง (analogue model) เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง 
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจเชิงนามธรรม สร้างขึ้นโดยใช้หลักการ 
เทียบเคียงโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกับลักษณะข้อมูล
หรือความรู้ที่มีอยู่ โดยต้องมีองค์ประกอบของรูปแบบชัดเจน สามารถน าไปทดสอบข้อมูล เชิงประจักษ์ได้ 
และสามารถน าไปใช้ในการหาข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  
 2) รูปแบบเชิงข้อความ (semantic model) เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย 
หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างทางความคิด 
กระบวนการ องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ  
 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) ซึ่งใช้สมการทางคณิตศาสตร์
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรือตัวแปร มักนิยมใช้ในการศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยเฉพาะ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนสาขาศึกษาศาสตร์และบริหารการศึกษา  
 4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (causal model) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค การวิเคราะห์ 
เส้นทาง (path analysis) ร่วมกับหลักการสร้างรูปแบบเชิงข้อความ ที่มีตัวแปรซับซ้อนได้โดยต้องอาศัย
ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร เพ่ือให้ได้รูปแบบ
ในลักษณะสมการเส้นตรงที่สามารถทดสอบได้  
 Bush (1986, p. 45) ได้แบ่งรูปแบบของการจัดการศึกษาออกเป็น 5 รูปแบบ คือ  
 1) ปกติ (formal model)  
 2) แบบประชาธิปไตย (democratic model)  
 3) รูปแบบทางการเมือง (political model)  
 4) รูปแบบจิตวิสัย (subjective model)  
 5) รูปแบบคลุมเครือ (ambiguity model)  
 Smith (1980, p.78) ยังได้แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1) รูปแบบเชิงกายภาพ จ าแนกเป็นรูปแบบปั้นที่มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น 
เครื่องบินจ าลอง และรูปแบบเชิงอุปมาที่มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมี
ในห้องปฏิบัติการก่อนท าการทดลองจริง  
 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ จ าแนกเป็นรูปแบบข้อความซึ่งเป็นการใช้ข้อความ
ในการอธิบายย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน รูปแบบทางคณิตศาสตร์  
 นอกจากนี้แล้ว Hersey & Johnson, D.E. (1996, p. 45) ยังได้กล่าวอีกว่า รูปแบบกับทฤษฎี
ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กันใน 2 ลักษณะ คือ  
 1) รูปแบบเชิงทฤษฎี (theoretical model) คือ รูปแบบที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์
งานวิจัย หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเพ่ือหาข้อสรุปที่ใช้อธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษา 
เมื่อทดสอบรูปแบบกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมแล้ว ถ้ามีความสอดคล้องกับรูปแบบนั้นก็มีความน่าเชื่อถือ 
อันอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ ต่อไป ดังนั้น การสร้างรูปแบบเชิงทฤษฎีจึงอาจเป็นเพียง
ขั้นตอนหนึ่งของการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เท่านั้น  
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 2) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (practical model) คือ รูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว
เพ่ือท าให้เข้าใจทฤษฎีนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือเพ่ือน าไปใช้อธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
ดังนั้น รูปแบบจึงเป็นเพียงแบบจ าลองอย่างหนึ่งที่ได้จากการถ่ายทอดจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
 2.1.3 การสร้างรูปแบบ 
 การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพ่ือชี้ให้เห็น
ชัดเจนว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร ตลอดจน
น าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆ ได้บ้าง (Keeves, 1988, p. 111) 
 Meason, Albert & Khedourri (1985, p. 48) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างรูปแบบไว้ ดังนี้  
 1) ขั้นรวบรวมปัญหา (problem formulation) เพ่ือให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง  
 2) ขั้นพัฒนารูปแบบ (model construction) ด าเนินการหลังจากการรวบรวมปัญหา 
การสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการสร้าง และรู้ถึงลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
ของผลผลิต ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น และควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างและความสนใจของผู้ใช้ด้วย 
เพราะถ้ารูปแบบมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีข้อบกพร่องได้
ในระหว่างด าเนินการ ดังนั้นจึงควรมีการให้ค าจ ากัดความสภาพการณ์การสุ่มตัวอย่างและทาตามหลัก
วิชาการอย่างเคร่งครัด ควรมีการประเมินค่าและพิจารณาความแปรปรวนอย่างระมัดระวัง สมควรน าตัวแปร
ใดบ้างมาวางไว้ในรูปแบบที่จะสร้าง และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ต้องพิจารณาว่าครอบคลุมตัวแปร
หรือไม่ มีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง 
 3) ขั้นการทดสอบรูปแบบ (testing the model) เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้วควรทดสอบ
โดยพิจารณาถึง  
 (1) มีความตรงตามสถานการณ์จริง (valid) รูปแบบที่สร้างหากมีความใกล้เคียง
กับความจริงจะดีมากเพราะจะช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นไม่ยุ่งยากต่อการน าไปใช้  และควรพิจารณา
ถึงความส าเร็จของการแก้ปัญหาด้วย 
 (2) มีการน าไปทดลองใช้เพ่ือเปรียบเทียบว่า ผลการน าไปใช้ท าให้มีการปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใช้มี 2 ลักษณะ คือ ทดลองย้อนหลัง (retrospective 
evaluation) โดยใช้กับข้อมูลในอดีต และการทดลองใช้ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน (pretest)  
 4) ขั้นการน าไปใช้ (implementation) เมื่อผ่านการทดสอบแล้วควรสามารถที่จะน าไปใช้
ให้เกิดความส าเร็จ เพราะไม่มีรูปแบบใดที่ส าเร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับความสนใจและมีการน าไปใช้  
 5) ขั้นการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย (model up dating) แม้ว่าจะมีการนารูปแบบไปใช้
อย่างประสบผลส าเร็จ แต่ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และสถานการณ์ที่มากระทบจากภายนอกและภายในองค์กร 
 2.1.4 การพัฒนารูปแบบ 
 Keeves (1988, p. 258-279) ได้กล่าวถึง หลักการอย่างกว้างๆ เพื่อก ากับการสร้าง
รูปแบบไว้ 4 ประการ คือ  
 1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงเชิงเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ  
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 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ 
สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสังเกต และหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้  
 3) รูปแบบควรต้องระบุหรือชี้ ให้ เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา  ดังนั้น 
นอกจาก รูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้แล้ว รูปแบบควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย  
 4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง
มโนทัศน์ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร ในลักษณะใหม ่ 
 การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะมีขั้นตอน
ในการพัฒนา คือ 
 1) การสร้างรูปแบบ (construct)  
 2) การหาความตรง (validity) (Willer, 1986, p. 88) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
มีการด าเนินงานอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ 
 2.1.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
 การสร้างรูปแบบมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจจะใช้การวิเคราะห์จากหลักฐาน เชิงคุณลักษณะ (qualitative) 
และเชิงปริมาณ (quantitative) โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 อุทุมพร จามรมาน (2541, หน้า 22-26) กล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบ
คุณลักษณะ 2 อย่าง คือ  
 1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ ์ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหวา่งตัวแปร  
 2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยสามารถประมาณค่า
ข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (across time, samples sites) หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่าง
ไปหาประชากรได้ โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบได้ 2 ข้อ คือ การสร้างรูปแบบ และการปรับปรุง
หรือพัฒนารูปแบบเดิม  
 Eisner (1976, p. 192-193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบในบางเรื่องที่ต้องการ
ความละเอียดอ่อน มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีความเชื่อว่า
การรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้  
 1) การประเมินโดยแนวทางนี้มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามรูปแบบ การประเมินแบบอิงเป้าหมาย (goal-based model) การตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ (decision making 
model) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่นามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกันตาม วิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท า
การประเมิน  
 2) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่อง
ที่จะประเมิน โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (art criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง 
และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย  เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า ที่ไม่อาจประเมิน
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ด้วยเครื่องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน า
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากข้ึน ในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัย
ผู้รู้ ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริงๆ มาเป็นผู้ประเมินผล จึงจะทราบและเข้าใจลึกซ้ึงจริงๆ  
 3) เป็นรูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้
ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น 
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒิเอง  
 4) เป็นรูปแบบที่ให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย 
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ 
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ  
 สรุปรูปแบบที่จะน าไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยลักษณะที่
ส าคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านายผลได้ สามารถขยายผลของการท านายได้
กว้างขวางขึ้น และสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ส าหรับการสร้างและพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี ในการสร้างรูปแบบ โดยการน าข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือก าหนด
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกระบวนการ องค์ประกอบของรูปแบบตามตัวแปรที่ศึกษา โดยก าหนด
โครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบเพ่ือน าไปสู่ผลสรุปส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น และมีข้ันตอนของ
การปรับปรุงรูปแบบ ตรวจสอบก่อนน ารูปแบบไปทดลองใช้จริง รวมทั้งมีการประเมินผล ปรับปรุงเพ่ือเสนอ
เป็นรูปแบบที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสอบและรับร้องรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
2.2 การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 
 
 ในการประกอบการธุรกิจกลุ่มอาชีพในชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย ชุมชนเข้มแข็ง ผู้ประกอบการ
กลุ่มหรือส่วนบุคคลจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีคิด วิธีด าเนินงานการบริหารจัดการของธุรกิจให้ชัดเจนก่อน
แล้วจึงประยุกต์ความรู้เหล่านั้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการ  จากคู่มือเทคนิค
การเพ่ิมผลผลิตให้ชุมชนเข้มแข็งธุรกิจชุมชน จ านวน 10 เล่ม ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การท าธุรกิจชุมชน แนวคิดและหลักการจัดการสินค้าและบริการลูกค้า
เป้าหมายการจัดการด้านการตลาด การผลิตและการบริการ การจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการ
กลุ่มและคน แผนธุรกิจและกรณีศึกษา ตามล าดับ  เป็นแนวทางให้กลุ่มอาชีพในชุมชนน าไปใช้
ในการบริหารธุรกิจได้ (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546, หน้า 10) 
และจากเอกสารการท าธุรกิจชุมชนในเล่มที่ 1 เป็นการน าเสนอให้เห็นภาพรวมของการด าเนินการธุรกิจชุมชน
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนควรจะต้องรู้ 8 ด้าน ได้แก่  
 1) หลักการจัดการธุรกิจชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย 
มีการบริหารจัดการที่ดีและให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน 
 2) สินค้าและบริการ ต้องรู้ว่าท าอย่างไรเมื่อสินค้าและบริการของกลุ่มเข้าสู่ตลาดแล้ว
ลูกค้าจะให้ความสนใจ จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไรให้แตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง และไม่ท าให้
ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่าย 
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 3) ลูกค้า ต้องรู้ให้ชัดเจนว่า ลูกค้าของเราเป็นใคร ท าไมถึงซื้อสินค้าของเรา ท าอย่างไร
ให้เขาซื้อสินค้าของเราตลอดไป และแนะน าให้คนอื่นซื้อเพ่ิมข้ึน 
 4) การตลาด การค้นหาความต้องการของลูกค้าเพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการ
โดยมีการพัฒนาสินค้าให้ถูกใจลูกค้า มีราคาท่ีเหมาะสม วางขายในที่ที่ลูกค้าต้องการ 
 5) การผลิตและการบริการ การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการและมีต้นทุน
ต่ าที่สุด 
 6) การเงิน ควรท าความเข้าใจถึงวิธีคิดค านวณ การจดบันทึก บริหารเงินทุน เงินสด
หมุนเวียน งบก าไรขาดทุน งบการเงินต่างๆ น ามาใช้อย่างถูกวิธี สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ได้ และอย่างถูกวิธี 
 7) การบริหารจัดการกลุ่มและคน เป็นปัจจัยที่ส าคัญ นับตั้งแต่ประธานกลุ่ม 
คณะกรรมการไปจนถึงสมาชิก ต้องมีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน หาแนวทางให้ทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้ง 
 8) แผนธุรกิจ เป็นการวางแผนในสิ่งที่ต้องท า โดยเริ่มจากอะไรคือสิ่งที่กลุ่มจะผลิตสินค้า
หรือบริการ มีข้ันตอนอย่างไร จะได้ผลอย่างไร ใช้เงินเท่าไร ใช้คนที่จะมาร่วมท าเท่าไร และท าอย่างไร
การท าธุรกิจจึงอยู่รอดอย่างยั่งยืน (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2546, หน้า 5–8) 
 2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
 ความหมายของการจัดการมีผู้ที่ได้ให้ความหมายทางด้านการจัดการหลายท่าน ดังนี้ 
 บุณฑวรรณ วิงวอน (2550, หน้า 58) ได้ให้ความหมายของการจัดการและการบริหารว่าการบริหาร
ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงค าศัพท์ 2 ค า คือ การบริหาร (administration) นิยมใช้กับการบริหารราชการ
หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ส่วนการจัดการ (management) มักนิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน
หรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามค าว่า การบริหาร กับค าว่าการจัดการใช้แทนกันได้
มีความหมายเหมือนกัน โดยการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คนให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยอาศัยปัจจัยพ้ืนฐาน คือ ทรัพยากรมนุษย์ เงิน  วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ มาเป็นปัจจัย
ในการเอื้ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในองค์กร 
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2551, หน้า 20) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องน าไปประยุกต์ใช้
โดยอาศัยศิลปะการท างานของตนเอง เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จซึ่งย่อมหมายถึง ความเจริญเติบโต
ขององค์กร และความก้าวหน้าของผู้บริหาร การที่ผู้บริหารจะสามารถน าเอา องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส าเร็จ ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้บริหารต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พร้อมกับสามารถน าเอาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
จัดการขั้นพ้ืนฐานมาใช้กับการจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเหมาะสมที่สุด 
อย่างไรก็ตาม ศาสตร์ทางด้านการจัดการมักเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่ผู้บริหารองค์กรทุกองค์กรมักน าไป
ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป   
 สาคร สุขศรีวงศ์ (2551, หน้า 44) ได้ให้แนวคิดทางด้านการจัดการไว้ว่า การจัดการ หมายถึง
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงหลัก 4 ประการ 
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ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น าและการควบคุม อีกทั้ง Rue & Byars (2002, p. 101) 
ได้น าเสนอว่า การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเก่ียวข้องกับการประสานทรัพยากรต่างๆ  
 ส่วน Bartol & Martin (1991, p. 90) ได้น าเสนอว่า การจัดการเป็นกระบวนการในการด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยการท าหน้าที่หลัก 4 ประการ คือ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 
3) การชี้น า และ 4) การควบคุมองค์การ 
 จากนิยามความหมายดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามของการจัดการไว้ว่า การจัดการ หมายถึง 
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 
4 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การชี้น า และ 4) การควบคุมองค์การ ดังภาพ 
ประกอบที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพ 2 กิจกรรมหลักของการจัดการ 
 
 1) การวางแผน (plan) หมายถึง เป็นการด าเนินการพ้ืนฐานของการด าเนินธุรกิจ โดยมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การก าหนดนโยบายขององค์การเพ่ือช่วยเหลือฝ่ายบริหาร เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการและช่วยให้ธุรกิจด าเนินการตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายและ
การปฏิบัติการ ซึ่งการวางแผนถูกน ามาใช้ในผู้บริหารทุกระดับที่ต้องท างานร่วมกันในองค์กร 
 2) การจัดองค์การ (organize) หมายถึง การจัดองค์การเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
การบริหารงานจากระดับสูงสุดไล่ลงมาจนถึงระดับต่ าสุด ลักษณะโครงสร้างขององค์การระบุถึง
การมอบอ านาจหน้าที่ ลดหลั่นกันตามล าดับและต าแหน่งหน้าที่ การส่งข้อมูลจากระดับสูงสุดลงสู่
ระดับล่างและการสั่งการตามล าดับหน้าที ่
 3) การชี้น า (leading) หมายถึง การวางแผนที่ดีและการจัดองค์การดียังไม่เพียงพอ
ยังต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยแรงกระตุ้น
จากผู้เป็นหัวหน้าหรือการให้ข้อแนะน าเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 
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 4) การควบคุม (control) หมายถึง หน้าที่นี้เป็นหน้าที่อันสุดท้ายของการบริหาร 
การควบคุมเป็นเรื่องจ าเป็นในกิจกรรมของการบริหาร เช่น การผลิต การขาย การคัดเลือกบุคลากร การติดต่อ 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางกฎหมาย การวางแผนทางการเงิน และอ่ืนๆ 
 การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ แบ่งได้ 2 ส่วน คือ 
 1) การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนการส่งเสริมสนับสนุน 
 2) การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเอง ซึ่งการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภารกิจและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อรับโอนภารกิจ
จากหน่วยงานเดิม คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการพัมนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 (1) การบริหารจัดการกลุ่มบุคคล มีการบริหารงาน บริหารบุคคลซึ่งประกอบด้วย 
คณะท างานของกลุ่มอาชีพ สมาชิกกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหาร
จัดการกลุ่ม ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก
และมีผู้น ากลุ่ม การบริหารงานบุคคลเป็นการก าหนดหน้าที่ของแต่ละคน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท างาน 
โดยยึดถือความช านาญเฉพาะอย่างและยึดถือความช านาญเฉพาะบุคคล ในการจัดหาบุคลากรจะต้อง
จัดให้มีการฝึกอบรม การรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการท างาน 
 (2) การบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นการจัดการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ
เพ่ือน ามาใช้จ่ายในแต่ละงานของกลุ่มอาชีพ ในแต่ละส่วนของงานเป็นกระบวนการที่จัดท าขึ้นมา เพ่ือให้ได้
เงินรายได ้ผลก าไรมาใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
 (3) การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุหรือทรัพยากรในรูปของเครื่องมือ 
เครื่องใช้ของกลุ่มอาชีพ องค์กรประชาชนต้องบริหารจัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ การจัดท าทะเบียนการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของกลุ่ม และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กลุ่มควรมีการบ ารุงรักษาและดูแลให้สามารถใช้งานได้
ในระยะเวลาทียาวนานเพ่ือสร้างลักษณะนิสัยการประหยัดและการบ ารุงรักษา (กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2541, หน้า 12-13) 
 กลุ่มอาชีพจะประกอบด้วยงานกลุ่มอาชีพ 3 ส่วน คือ  
 1) การบริหารจัดการด้านการส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ 
 2) การส ารวจข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ เช่น การจัดท าทะเบียนข้อมูลทางการเกษตร 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน  
 3) การส ารวจความต้องการพัฒนากลุ่มอาชีพในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ 
ในส่วนการบริหารจัดการภายในของกลุ่มอาชีพจะประกอบด้วย การบริหารงานด้านการก าหนดกิจกรรม 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านการตลาด และการบริหารจัดการด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม 
การบริหารจัดการภายในของกลุ่มอาชีพ คือ การวางแผนกลุ่มอาชีพและควบคุมการด าเนินงานเพ่ืออ านวยการ
และการควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของกลุ่ม 
โดยมีหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการตามแบบปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ 
มีเหตุมีผล มีความรู้ รอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันของกลุ่ม คือ การรวมพลังสามัคคีในกลุ่ม เป็นกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกัน 
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 องค์ประกอบของการบริหารจัดการกลุ่ม มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
 1) มีคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม  
 2) มีการมีการก าหนดกิจกรรมของกลุ่มที่เกี่ยวกับการอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ โดยการร่วมท า
กิจกรรมมีลักษณะเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างบุคคลในกลุ่มนั้น ที่จะท าให้กลุ่มมีความส าเร็จ
และมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติของกลุ่ม 
 3) การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม คณะกรรมการและสมาชิกร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ของการแบ่งปันผลประโยชน์โดยการก าหนดสัดส่วนตามภาระงานและกิจกรรมของสมาชิกของกลุ่ม 
เช่น อาจแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การผลิต เงินปันผล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าสวัสดิการของสมาชิก 
สาธารณะประโยชน์ ซึ่งในการด าเนินการต้องจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 4) การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป้าหมาย และช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 5) จัดท าเอกสารการด าเนินงานของกลุ่ม จัดท าทะเบียนวัตถุดิบของกลุ่ม 
 สรุป การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการ มีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์
ที่เป็นสัตว์สังคม ซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหารือหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหาร
และการบริการตามล าดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มอาชีพที่นั่นย่อมมีการบริหารจัดการ การบริการจัดการ 
เป็นขั้นตอนการท างานที่ผู้ที่จัดการพึงปฏิบัติเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กล่าวคือ มีสิ่งที่น าเข้ามา
ผ่านในระบบการจัดการและจะให้ผลงาน หรือผลที่เกิดจากการจัดการ หรือปฏิบัติงานออกมาตามที่ต้องการ 
และการท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การชี้น า และ 4) การควบคุมองค์การ 
 2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต 
 แนวคิดการผลิตตามความต้องการของตลาด ดังนี้ 
 1) การผลิต หมายถึง กระบวนการที่ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (value added) ทั้งที่เป็นมูลค่า 
หรือประโยชน์ใช้สอย (use value) และมูลค่าในการแลกเปลี่ยน (exchange value) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการด ารงชีวิตเพราะฉะนั้นการผลิตจึงเป็นการสร้างคุณค่าของสินค้า
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ (utility) (ธ ารง อุดมไพจิตรกุล และคณะ, 2554, หน้า 53) 
ดังนี้ ระยะแรก มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง เริ่มตั้งแต่ยุคท่ีเรียกว่า 
hunting and gathering และยุคการที่อาศัยธรรมชาติ ระยะที่สอง มนุษย์สร้างสินค้าที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์แห่งตน เริ่มตั้งยุคพาณิชย์นิยม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกกรรม ในยุคนี้ต้องใช้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการเพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลผลิต
ได้มากและต้นทุนต่ า เมื่อผลิตมากก็ต้องขายให้มากจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการให้ประชาชนบริโภคมากข้ึน 
อันน าไปสู่การบริโภคเกิน (over consumption) และลงทุนเกิน (over investment) ท าให้ทรัพยากร
ถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ระยะที่สาม มนุษย์ได้ตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น และทรัพยากรที่มีจ านวนมากยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่คือ “คน” จึงได้ให้ความสนใจต่อ “คน” 
ในกระบวนการผลิต ซึ่งยังมีความแตกต่างในความคิดโดยกลุ่มหนึ่งยังคิดในระบบเก่าที่ว่า “คน” คือ 
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ปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่ใช้ในการผลิตเหมือนปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ หมายความว่า
มนุษย์เป็นที่มาของทรัพย์ ซึ่งให้ความส าคัญต่อ “มูลค่า” แต่อีกกลุ่มคิดในระบบใหม่ว่า “คน” คือ จุดหมาย
ปลายทาง (ends) เพราะ “คน” รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและท าอะไรได้ โดยท าให้ชีวิตดีขึ้นและสังคมก็ดีขึ้น  
มอง “คน” ในแง่จิตวิญญาณ เท่ากับให้ความส าคัญต่อ “คุณค่า” ของความเป็นคน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จะต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญหลายด้าน เช่น องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์พ้ืนฐาน รูปลักษณ์ 
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตรายี่ห้อหรือตราสินค้า การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย (นาวี นิกาพฤกษ์, 2553, หน้า 25) 
 2) แนวคิดความคิดด้านการผลิตตามความต้องการของตลาด (concept of marketing) 
ปัจจุบันได้แตกต่างจากแนวความคิดดั้งเดิมไป เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ รวมทั้ง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ จึงมีปัจจัยเพ่ิมเติมจากแนวคิดเดิมของการผลิตตามความต้องการตลาดมีหลักใหญ่ๆ 
อยู่ 3 ประการ คือ สินค้ามีคุณภาพดี สินค้ามีราคาถูก มีการบริการหลังการขายมากพอและบริการ
ได้อย่างทั่วถึงซึ่งถ้าท าได้ครบ 3 ประการนี้แล้ว จะน ามาซึ่งผลก าไรต่อสินค้านั้นๆ ในปัจจุบัน นอกจาก
ปัจจัย 3 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น ยังต้องค านึงถึงอิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น รูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้หรือความสะดวกในการใช้ การส่งเสริมการขายด้านอ่ืนๆ และยังคงค านึงถึงอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ทีผลกระทบต่อกิจการ ดังนั้น อาจจัดเรียงล าดับแนวความคิด ของการตลาด
ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 64) 
 (1) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัยในการใช้ 
 (2) ราคาไม่แพงจนเกินไป หรือไม่แพงกว่าผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกัน 
 (3) มีผู้แทนแนะน าผลิตภัณฑ์ รูปแบบ (design form) ของผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสม
กับวิธีการใช้ หรือเป็นที่นิยมของผู้ใช้ มีความสะดวกในการใช้ สีสัน กลิ่น และรสชาติของผลิตภัณฑ์ 
 (4) มีหรือการส่งเสริมการขายด้านอื่นๆ อาทิเช่น การโฆษณา (advertising) 
ในสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น วารสาร ทางไปรษณีย์ (direct mail) หรือมีการจัดการแนะน าผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ 
 (5) ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ด าเนินการตลาด เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ขนบธรรมเนียมของผู้บริโภค กฎหมายหรือข้อจ ากัด
เกี่ยวกับการประกอบกิจการนั้น 
 (6) การด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ค านึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก 
 (7) มีการหาข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตลาดจากแหล่งต่างๆ หรือ
ท าการวิจัยด้านการตลาดเพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับปริมาณความต้องการของตลาด ลักษณะหรือรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตลาดนิยม ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ฯลฯ 
 (8) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในด้านสินค้า การบริการ
และแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 (9) พัฒนาหรือจัดหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถท่ีจะด าเนินงาน
ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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 (10) มีการร่วมมือกันอย่างประสานงานกัน และได้ผลดีในทุกแผนกในทุกแผนงาน 
 (11) การตัดสินใจในการปฏิบัติการ (decision making) ควรถือเอาผลปฏิบัติ
ของทุกแผนกมาพิจารณา ซึ่งจะต้องสัมพันธ์หรือโยงใยที่ประสานต่อกันได้อย่างดี 
 3) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดี สิ่งที่จะเป็นตัวน าท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมานั ้น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ที่ผลิตภัณฑ์ควรมี ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ดี ดังนี้ 
 (1) ความแปลกใหม่ (innovative) ความแปลกใหม่ในผลิตภัณฑ์ควรเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ซ้ าซากมีการน าเสนอความแปลกในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอย รูปแบบ วัสดุ 
 (2) มีที่มา (story) ผลิตภัณฑ์มีปฏิบัติหรือมีที่มาเล่าเรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นก าเนิด
ความคิดรวบยอด (concept) ของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้ เช่น นาฬิกาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ยี่ห้อหนึ่งที่กล่าวถึง ต้นก าเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง
ที่มีการสืบทอดกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน 
 (3) ระยะเวลาเหมาะสม (timing) มีระยะเวลาที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นเหมาะสม 
ตามฤดูกาล หรือตามความจ าเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงเวลานั้นๆ เช่น 
ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝนหรือร่ม ก็ควรจะออกสู่ตลาดฤดูฝน หรือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ออกสู่ตลาด
ช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาคเรียน 
 (4) ราคาพอสมควร (price) หมายถึง ราคาขายเหมาะสมกับก าลังการซื้อของผู้บริโภค
ในตลาดที่ผลิตภัณฑ์นี้ลงไปขาย ซึ่งคงจะต้องอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลออกมาก่อน 
ที่จะเริ่มท าการออกแบบและผลิต 
 (5) มีข้อมูลข่าวสาร (information) ข้อมูลข่าวของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภค
ได้ทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อในด้านของการใช้งานประโยชน์ใช้สอย ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ทุกระดับ ต้องมีความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างละเอียด เพ่ือการถ่ายทอดข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ไปยังผู้ซื้อได้ถูกต้อง จะบังเกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์ 
 (6) เป็นที่ยอมรับ (regional acceptance) ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
หรือหมู่ชนทุกชั้นทุกระดับที่เป็นกลุ่มสังคมเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นสิ่งที่ท าให้เสื่อมเสีย
หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือศาสนา 
 (7) อายุการใช้งานเหมาะสม (life cycle) อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรง 
คงทนต่อสภาพของการใช้งานเหมาะสมกับระยะเวลา หรือมีอายุในการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่จ าหน่าย  
 การผลิตเป็นการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการมนุษย์ 
ผู้ซึ่งมีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด แต่เนื่องจากการมีทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น จึงเป็นตัวก าหนด
บทบาทในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการบริหารการผลิต เพ่ือช่วยให้ผลผลิตที่ออกมา
มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของมนุษย์ อีกประการหนึ่งยังเป็นการช่วยให้เราน าเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย โดยการผลิตมีการแปรรูปปัจจัยน าเข้าต่างๆ 
ผ่านกระบวนการที่ท าให้ผลผลิตที่ได้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าปัจจัยน าเข้า ดังนั้นการผลิตจึงเป็นหนึ่งหน้าที่
ของการบริหารธุรกิจที่มีผลโดยตรงต่อความรอดขององค์การ และต้องสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่อ่ืน อาทิเช่น  
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ความสัมพันธ์ในหน้าที่ของฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายการผลิต ภายในองค์กรธุรกิจใดๆ ซึ่งเริ่มจาก
ฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ค้าหาและเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และฝ่ายการเงินจัดสรรเงินทุนทรัพยากรมาให้
ฝ่ายการผลิตใช้สร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เป็นรูปธรรมข้ึนมา ซึ่งการด าเนินงานของทั้งสามหน้าที่หลักนี้ 
ต้องมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งต้องประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์การธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
สูงสุด นั้นก็คือ ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ (ธีรชัย สุขสด, 2544, หน้า 93-94) 
 4) ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 
 (1) การผลิตตามค าสั่งซื้อ (made-to-order) เป็นการผลิตที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการ
จะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็น
แบบอเนกประสงค์และผู้ผลิตต้องมีความสามารถและความช านาญหลายอย่าง เพ่ือท าการผลิตสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการได้ตัวอย่างของการผลิตตามค าสั่งซื้อได้แก่ การตัดเย็บชุดวิวาห์ การรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า 
การท าผม  
 (2) การผลิตเพ่ือรอจ าหน่าย (made-to-stock) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ
เป็นมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ การจัดหาวัตถุดิบและการเตรียม
กระบวนการผลิตสามารถท าได้ล่างหน้า เครื่องจักรอุปกรณ์จะเป็นเครื่องมือเฉพาะงานและผู้ผลิตถูกอบรมมา
เพ่ือท างานตามหน้าที่เฉพาะอย่าง ตัวอย่างของการผลิตเพ่ือรอจ าหน่ายได้แก่การผลิตสบู่ การผลิตรถยนต์ 
การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแบบนักเรียน  
 (3) การผลิตเพ่ือรอค าสั่งซื้อ (assembly-to-order) เป็นการผลิตชิ้นส่วนที่จะประกอบ
เป็นสินค้าส าเร็จรูปได้หลายชนิด ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นจะมีลักษณะแยกออกเป็นส่วนจ าเพาะหรือโมดูล 
(module) โดยผลิตโมดูลรอไว้ก่อน เมื่อได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าจึงท าการประกอบโมดูลให้เป็นสินค้า
ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ จึงนับได้ว่าการผลิตเพ่ือค าสั่งซื้อได้น าเอาลักษณะของการผลิตเพ่ือรอจ าหน่าย
ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนเป็นโมดูลมาตรฐานที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าหลายชนิดรอไว้มาผสมเข้ากับลักษณะ
ของการผลิตตามค าสั่งซื้อ ซึ่งน าโมดูลมาประกอบและแต่งเติมรายละเอียดให้สินค้าส าเร็จรูปมีความแตกต่าง
กันไปตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ตัวอย่างการผลิตเพ่ือค าสั่งซื้อ ได้แก่ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
หลายรุ่นที่มีการใช้อะไหล่เหมือนกัน (ธีรชัย สุขสด, 2544, หน้า 85) 
 5) แนวคิดและความรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคอย่างไร เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา ผู้ผลิตจึงควรค านึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือการขยายชนิดของสินค้าเพ่ิมขึ้น เพ่ือท าให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการ เกิดการซื้อซ้ าและมีความจงรักภักดีในตรายี่ห้อสินค้า สินค้าที่จะท าให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการ เกิดการซื้อซ้ าและเกิดความจงรักภักดีได้นั้น ควรจะต้องเป็นสินค้าที่มีความแตกต่าง
ในเรื่องประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับและดีกว่าสินค้าที่เป็นคู่แข่งขันและต้องเป็นความแตกต่างที่ผู้บริโภค
ยอมรับ เกิดความเชื่อมั่น และประการส าคัญในการสร้างความแตกต่างจะต้องเป็นความแตกต่างที่สามารถ
สื่อสารได้ สามารถตอบสนองประสาทสัมผัสของผู้บริโภค เช่น การมองเห็นได้ การได้ยิน กลิ่น และรสชาติ 
เป็นต้น สามารถจับต้องได้ จดจ าง่ายและสามารถอธิบายได้ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดรายได้
และป้องกันการเลียนแบบจากคู่แข่งขัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง 
การผลิตสินค้า หรือการบริการให้เป็นสินค้าหรือการบริการที่ผู้บริโภคมีความต้องการและมีความพอใจ 
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และประการส าคัญ คือ ผู้ประกอบการ จะต้องรู้วิธีการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจ
กระท าได้หลายวิธี เช่น สร้างความแตกต่างที่คุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างด้วยตรา 
สร้างความแตกต่างด้วยบรรจุภัณฑ์ สร้างความแตกต่างด้วยการบริการ สร้างความแตกต่างด้วยราคา 
สร้างความแตกต่างด้วยการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ตราบใดที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่าง
ที่เด่นชัดและยอมรับ ถือได้ว่าธุรกิจประสบความส าเร็จระดับหนึ่ง 
 6) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษาแรงจูงใจ ความต้องการ 
การตอบสนองและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคว่ามีปัจจัยใดที่เกื้อหนุนและมีขั้นตอน
อย่างไร จะพบได้ว่าการซื้อของผู้ซื้อในแต่ละครั้งจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านตัวบุคคล 
เวลา และแหล่งซื้อ เนื่องจากแรงจูงใจซื้อเกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ อาทิ ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  
เช่น ความหิว ความกระหาย หรืออาจเกิดขึ้นจากแรงจูงใจทางอารมณ์ เช่น การสนองต่อความพึงพอใจ
ในด้านรูป รส กลิ่น เสียง การเป็นที่ยอมรับในสังคม ความภาคภูมิใจในตน การพักผ่อน ความบันเทิง รวมถึง
แรงจูงใจอุปถัมภ์ เช่น ความสงสารเห็นใจ ความใกล้ชิดเสมือนญาติ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจ าเป็น  
ต้องศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ เช่น ปัจจัยด้านลักษณะของบุคคล อาทิ 
ความแตกต่างของบุคคลในด้านเพศ อายุ รายได้ สถานภาพและอาชีพ ปัจจัยด้านจิตวิทยา อาทิ 
การรับรู้ แรงจูงใจ ทัศนคติ การเรียนรู้ ปัจจัยด้านสังคม อาทิ ครอบครัว วัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิง เป็นต้น 
(นาวี นิกาพฤกษ์, 2553, หน้า 20) 
 2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด 
 การตลาด (marketing mix หรือ 4Ps) หมายถึง เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าหรือเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการของตน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4Ps คือ สินค้า
หรือบริการ (product) ราคา (price) สถานที่จัดจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
ในบรรดาสินค้าบริการที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่า ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้ง 4 ประการของส่วนประสมการตลาดทั้งสิ้น ในระบบธุรกิจการตลาด ผู้บริโภค คือ 
พระเจ้า (customer is king) สินค้าจะขายได้หรือไม่ได้ ขายดีหรือขายไม่ดีอยู่ที่การรับรู้และการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคทั้งสิ้น ไม่มีผู้ผลิตรายไหนอยากเห็นสินค้าของตัวเองขายไม่ออก ดังนั้น ผู้ผลิตและนักการตลาด
ที่หวังจะประสบความส าเร็จในการขายสินค้าแก่ ผู้บริโภค ต้องผสมผสานส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ข้อ
อย่างลงตัว หากละเลยไม่สนใจส่วนประกอบใด ส่วนประกอบหนึ่ง หรือให้น้ าหนักกับส่วนประกอบแต่ละส่วน
ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าด้วย ท าให้สินค้าขายไม่ได้
หรือขายไม่ดีเท่าที่ควร (นาวี นิกาพฤกษ์, 2553, หน้า 14) 
 การส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ หรือ
ความประทับใจต่อยี่ห้อหรือตราของสินค้าหรือบริการ เป็นการจูงใจให้เกิดความต้องการ เป็นการย้ าเตือน
ความทรงจ าของผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ
การติดต่อสื่อสาร อาจใช้พนักงานขายหรืออาจไม่ใช้คนเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ 
คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือที่มีความส าคัญในการส่งเสริมการตลาดมีหลายด้าน 
เช่น การโฆษณา (advertising) การขายโดยใช้พนักงาน (personal selling) การส่งเสริมการขาย 
(sale promotion) เป็นต้น ธงชัย สันติวงศ์ (2545, หน้า 59) กล่าวว่า ผู้ค้าส่งและตัวแทนจ าหน่ายในช่องทาง
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การจ าหน่ายถือเป็นกลุ่มสถาบันทางการตลาดที่มีความส าคัญเสมือนตัวแทนของผู้ผลิตในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดตามเป้าหมายที่ผู้บริหารผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก าหนด บางครั้งผู้ค้าส่งยังท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ค้าปลีกในด้านการตลาด เป็นต้นว่าดูแลด้านการจัดวางและแสดงผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก และเหตุจูงใจ
ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ จุดเริ่มต้นเกิดจากสิ่งกระตุ้น (stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการ
สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลมาจาก
ลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการสนองตอบของผู้ซื้อ หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 การตลาดมีส่วนผสมหลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย (place) การส่งเสริมการจัดจ าหน่าย (promotion) ดังต่อไปนี้  
 ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยหลักได้แก่ ตรายี่ห้อ (brand) เป็นชื่อเรียกที่สามารถ
จ าแนกผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของผู้อ่ืน รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ สีสัน ขนาดรูปแบบ 
จะเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าที่ผู้บริโภคจดจ า เช่น โค้กมีโลโก้สีแดง-ขาว ภาพพจน์ของแหล่งก าเนิดผลิตภัณฑ์ 
เช่น ค าว่า “made in” สายผลิตภัณฑ์ การมีสายผลิตภัณฑ์สั้นจะท าให้สามารถทุ่มเทความพยายาม
ตลาดมุ่งสู่เฉพาะจุดได้ดีกว่า และใช้ทรัพยากรไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการมีสายผลิตภัณฑ์ยาว วิธีการใช้ 
การติดตั้งและบ ารุงรักษา จะมีความเกี่ยวข้องกับการอบรม ฝึกฝนพนักงานที่ให้บริการหลังการขาย 
 1) ราคา (price) การตั้งราคาผลิตภัณฑ์มักขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคาต้นทุนเป็นส่วนใหญ่ 
นอกจากนี้ ยังค านึงถึงความต้องการและเกณฑ์ท่ีลูกค้าใช้ในการประเมินค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะหีบห่อและฤดูกาลด้วย การตั้งราคาแบบเดิม โดยค านึงถึงวัตถุดิบเป็นหลัก  
หากเป็นการตลาดแบบใหม่จะยึดราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และค่อยย้อนกลับไปค านวณหาต้นทุนที่จะผลิตได้ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวัสดุเพื่อให้ต้นทุนที่ค านวณไว้และพอท่ีจะขายได้ 
 2) ช่องทางการจ าหน่าย (place) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงวิธีการน าสินค้าไปสู่มือของลูกค้า 
หากเป็นสินค้าที่จะขายไปหลายๆ แห่ง วิธีการขายหรือการกระจายสินค้าจะมีความส าคัญมาก  
หลักของการเลือกวิธีกระจายสินค้านั้นไม่ใช่ขายให้มาก สิ่งที่เราควรจะค านึงอีกอย่างของวิธีการกระจายสินค้า
คือ ต้นทุนการกระจายสินค้า place ในที่นี้ก็คือ ท าเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ให้เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์
และกลุ่มลูกค้า การเลือกช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้าช่องทางการจ าหน่ายเป็นวิถีทาง
ที่จะเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้า ขั้นตอนในการเลือกช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินค้า 
ลักษณะของสินค้ารวมทั้งต้นทุนและการกระจายกลุ่มลูกค้า จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้านั้น การออกแบบช่องทางการจ าหน่าย จะต้องค านึงถึง 11c ดังนี้ คือ 
 (1) customer คือ ลักษณะของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้านั้น 
 (2) culture คือ วัฒนธรรมของลูกค้าภายในท้องถิ่นนั้น 
 (3) competitor คือ คู่แข่งขันที่บริษัทควรหลีกเลี่ยงไม่ใช้ช้องทางจ าหน่ายร่วมด้วย 
 (4) company คือ วัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจในการท าก าไรและขยายส่วนแบ่ง
ตลาด 
 (5) character คือ ลักษณะและธรรมชาติของสินค้า ซึ่งรวมถึงอายุ และวิธี 
การเก็บรักษา 
 (6) capital คือ เงินทุนในการด าเนินการเริ่มตั้งช่องทางการจ าหน่าย 
 (7) cost คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดการช่องทางการจ าหน่าย 
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 (8) coverage คือ จ านวนพื้นที ่ซึ ่งช่องทางการจ าหน่ายจะครอบคลุมถึงและ
ความหนาแน่นของการครอบคลุมนั้น 
 (9) control คือ การควบคุมกิจกรรมของคนกลางในช่องทางการจ าหน่าย 
 (10) continuity คือ ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างองค์กรธุรกิจ และช่องทาง
การจ าหน่าย 
 (11) communication คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและ
สภาวะตลาดระหว่างองค์กรธุรกิจและช่องทางจ าหน่าย 
 การส่งเสริมการขาย (promotion) คือ การท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือบอกลูกค้าถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ 
เช่น โฆษณาในสื่อต่างๆ หรือการท ากิจกรรมที่ท าให้คนมาซื้อผลิตภัณฑ์ ในแง่ของกลุ่มอาชีพที่มีลักษณะ
ธุรกิจขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชน การโฆษณาอาจจะเป็นสิ่งที่เกินความจ าเป็นเพราะจะต้องใช้เงิน
จ านวนมากหรือน้อยขึ้นกับช่องทางที่จะใช้ ช่องทางที่ดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อย คือ สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผู้ใช้
เพ่ิมจ านวนมากในแต่ละปี สื่ออ่ืนๆ ที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก ได้แก่ ใบปลิว โปสเตอร์ หากเป็นสื่อท้องถิ่น
โดยทั่วไปมักใช้ รถแห่ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิธีในการเลือกสื่อมักพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย
และควรพิจารณาเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการส่งเสริมการจ าหน่าย การส่งเสริมการจ าหน่าย 
(กตัญญ ูหิรัญญสมบูรณ์, 2544, หน้า 178-193) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด โดยสรุปแนวคิดจาก คอทเลอร์ (Kotler, 2000, p. 123; 
เสรี วงษ์มณฑา, 2542, หน้า 14-20; เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม; 2547, หน้า 23-35) เพ่ือน าแนวคิดดังกล่าว
มาสังเคราะห์องค์ความรู้การตลาดที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ 
 1) แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ช่องทางการจ าหน่าย 
 การจัดหาช่องทางการจ าหน่าย หมายถึง การมองหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งจะเป็นช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย เช่น พ่อค้าคนกลาง การขายตรง การขาย
อินเทอร์เน็ต การเรียนรู้เรื่องรูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นความส าคัญต่อธุรกิจเพราะเป็นกิจกรรม
ที่เข้ามาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือที่จะตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ของตน
โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับตลาดและผู้ซื้อ อาทิ ลักษณะการซื้อแหล่งซื้อ ปัจจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอบบางแตกหักง่าย 
เป็นผลิตภัณฑ์สั่งท าพิเศษ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ผลิต อาทิ ความช านาญในการตลาดและการเสนอขาย 
ความพร้อมเรื่องก าลังการผลิต ความพร้อมในด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านการแข่งขัน อาทิ มีผลิตภัณฑ์
เดียวกันอย่างมากมายในตลาด เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย กล่าวคือ หากผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตรายใหม่ ไม่มีความช านาญเรื่องการขาย 
และมีคู่แข่งขันมากมาย อาจจ าเป็นต้องใช้พ่อค้าคนกลางมาเป็นช่องทางในการจัดจ าหน่ายผู้ผลิต
หรือผู้ประกอบการ 
 2) แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์และการส่งเสริมและสื่อสารตลาด 
 การส่งเสริมและสื่อสารการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้บริโภครับผลิตภัณฑ์ 
และเกิดแรงจูงใจให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลยุทธการส่อสารการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัย
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด เพ่ือการน าส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือการโน้มน้าวใจยังไปกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
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เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการตรวจทางตรง เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันมากนักในทางกายภาพ ท าให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ของผู้บริโภคได้ใช้ราคาเป็นตัวก าหนด ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการคุณสมบัติต้องเรียนการสื่อสาร
เพ่ือสร้างความแตกต่างในทางจิตใจ เช่น สร้างการรับรู้เรื่องประวัติและที่มีของผลิตภัณฑ์ สร้างความศรัทธา
ในเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบผู้ผิดชอบของผู้ผลิต ในการพัฒนาการตลาด อันดับแรก ได้แก่ 
การศึกษาตลาดด้วยการค้นหาความต้องการและความพอใจของผู้บริโภค จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการผลิต
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านรูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ ประโยชน์ ความนิยม ราคา 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา เพื่อช่วยในการตัดสินใจผลิต และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการลงทุน ส าหรับแหล่งข้อมูลการตลาดอาจจะได้จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น รายงาน วารสาร สถิติ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน และข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมขึ้นใหม่ 
เช่น วิธีการสังเกต ท าการทดลอง วิธีส ารวจ การประมาณการจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และการทดสอบ
การขาย และเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะท าให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ซึ่งเป็นการผสมผสานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ระบบการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดให้เข้ากันได้
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพ่ือจะได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้ (เสรี พงศ์พิศ, 2552, หน้า 67-69) 
 ดังนั้น จากแนวคิดและทฤษฎีดังที่กล่าวมาข้างต้น มีวิธีการหรือหลักการที่แตกต่างกันออกไป 
แต่มุ่งเน้นที่การประหยัดและคุ้มค่า ของวัตถุดิบที่น ามาใช้ รวมไปถึงเทคนิคในการน าเสนอสินค้า  
และการมีเครือข่ายทางสังคมให้มากขึ้นและการผสมผสานด้านการบริหารหรือกลยุทธ์ในการตลาด
ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยสามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และเป็นที่นิยมของตลาด 
 
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
ดังนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว ในการด าเนินธุรกิจชุมชน พบว่ามีปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จและความล้มเหลวอยู่ 9 ประการ ได้แก่ (ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ, 2550, หน้า 140–155)  
 1) ปัจจัยด้านการเงินหรือเงินทุน กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เงินทุนของตนเอง 
ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยส าหรับเงินลงทุน มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน
มากกว่า การพ่ึงเงินกู้โดยไม่มีทุนสะสมของตนเองเป็นการชี้ว่า องค์กรเศรษฐกิจนั้นยังพ่ึงตนเองไม่ได้  
ซึ่งขัดกับหลักการธุรกิจชุมชนที่ต้องการพ่ึงตนเอง กลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจที่สามารถพ่ึงตนเองด้านเงินทุน 
หรือสามารถระดมทุนจากชุมชนได้เองจึงมีโอกาสที่จะอยู่ได้ และเติบโตได้มากกว่ากลุ่มที่พ่ึงเงินทุน
จากการกู้ยืม 
 2) ปัจจัยด้านการตลาด กลุ่มธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จจะเป็นกลุ่มที่มีคู่ค้า
ที่แน่นอนและเพียงพอ คู่ค้าที่เป็นผู้ค้าส่งที่รับสินค้าคราวละมากๆ ออกไปจ าหน่าย ส่วนด้านค้าปลีกไม่มีคู่ค้า
ที่แน่นอน แต่ต้องมีมากเพียงพอ ธุรกิจชุมชนที่มีผลผลิตไม่มากโดยทั่วไปจะอาศัยตลาดค้าปลีกเป็นส าคัญ 
แต่ถ้าหากเป็นผู้ผลิตสินค้าจ านวนมาก จ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของผู้ค้าส่งด้วย แต่กลุ่มธุรกิจชุมชน
ที่ไม่มีตลาดแน่นอน เข้าไม่ถึงตลาด จะประสบความล้มเหลวในที่สุด 
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 3) ปัจจัยด้านการผลิต ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบที่พิจารณาจากวัตถุดิบ 
ทักษะ และความช านาญของผู้ท าการผลิต นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญพอๆ กับโอกาสทางตลาด 
 4) ปัจจัยด้านบริหารและจัดการ  
 (1) ด้านระบบเงิน ระบบงาน และระบบบุคลากร ระดมทุนและสะสมทุน การบริหาร
กระแสเงินไหลเข้าและกระแสเงินไหลออก ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่อง ใช้จ่ายเงินไปในทาง
ที่ก่อประโยชน์ให้แก่กลุ่มมากที่สุด  
 (2) ระบบบัญชีและระบบการควบคุมตรวจสอบรายได้รายจ่ายจ าเป็นต้องมี
ความถูกต้องแม่นย าและมีมาตรฐานมากขึ้น การบันทึกตัวเลขต้องเป็นสากลที่สามารถตรวจอ่านได้เข้าใจ 
บุคลากรด้านการเงินไม่เพียงแต่มีความสามารถในการหารายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่สิ่งส าคัญ
ที่สุดจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีอย่างพอเพียง การบริหารการเงินที่ไม่รัดกุม ใช้เงินอย่างขาด
ประสิทธิภาพจะน าไปสู่ความผิดพลาดเหมือนธุรกิจทั่วๆ ไปก าลังประสบอยู่ขณะนี้ 
 (3) ด้านระบบ ธุรกิจชุมชนด าเนินงานในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (informal business) 
มักจะไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์แน่นอน โดยทั่วไปจะถือเอามติของที ่ประชุมสมาชิกเป็นแ นวทางและ
นโยบาย กรรมการบริหารและการบริหารงานโดยอิงมติที่ประชุม แต่กรรมการบริหารมักจะต้องลงมือ
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วย เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจริงๆ มักจะขาดแคลน เพราะไม่ค่อยมีการจ้างผู้ปฏิบัติงาน 
ระบบงานจึงไม่ค่อยแน่นอน แม้จะมีการแบ่งฝ่ายแบ่งคนรับผิดชอบ แต่ในทางปฏิบัติจริงมักจะเป็นว่า 
ใครพอจะท าได้ก็ให้ช่วยกันท า ท าโดยความสมัครใจ ไม่สามารถก าหนดค่าตอบแทนที่แน่นอนได้  
การด าเนินงานมักอิงหลักสหกรณ์ ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เอาเสียงส่วนใหญ่เป็นตัวก าหนดทิศทาง ธุรกิจชุมชน
ที่ประสบความส าเร็จ “แกนน า” เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและจัดการ การแบ่งฝ่าย แบ่งสายงาน 
การจัดโครงสร้างการบริหาร จึงขึ้นอยู่กับการเสนอแนะของแกนน า ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเป็นจริง
ที่แกนน าได้สัมผัสมา โครงสร้างและสายงานของกลุ่มธุรกิจชุมชนต่างๆ จึงมักจะแตกต่างกันไปตามความถนัด
ของแต่ละกลุ่ม 
 (4) ด้านระบบบุคลากร ชุมชนมักจะไม่มีลูกจ้างหรือมีเพียงคนสองคน จึงไม่มีสายงาน
การบังคับบัญชา บุคลากรของกลุ่มมีแต่สมาชิกและกรรมการ การสั่งการ การบังคับบัญชา การให้คุณให้โทษ
โดยสายการบังคับบัญชาจึงไม่มี ความส าเร็จของการบริหารบุคลากรจึงอยู่ที่ระบบการจูงใจเชิงคุณภาพ 
และการยอมรับนับถือแกนน าหรือผู้น าเป็นส าคัญ ระบบการให้คุณให้โทษอยู่ที่ระบบวัฒนธรรม คือ 
ผู้ที่ผิดพลาดหรือท าผิดจะถูกชุมชนต าหนิ ผู้ท าดีชุมชนจะยกย่อง ระบบการควบคุมตรวจสอบโดยสังคม 
ระบบบุคลากรของธุรกิจชุมชนจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนจึงขึ้นอยู่กับสัจจะ คุณธรรม ความสามารถ 
และความเสียสละของบุคลากรเป็นหลัก 
 5) ปัจจัยด้านผู้น า ชาวชนบทโดยทั่วไปมักจะขาดความคิดริเริ่ม พอใจจะเป็นผู้ตาม
เป็นผู้เอาอย่างหรือเลียนแบบ ใครที่ท าอะไรแตกต่างไปจากคนอ่ืนๆ ใหม่ๆ มักจะไม่ได้รับการยอมรับ 
แต่ครั้นประสบความส าเร็จก็จะมีผู้เอาอย่างและกลายเป็นผู้น า ผู้น าโดยธรรมชาติของชุมชนจึงมักจะ
เป็นผู้มีบารมีหรือมีฐานะทางสังคม หรือผู้ที่ท าประโยชน์ให้ชุมชน ชาวบ้านธรรมดาที่แสดง
ความสามารถจนกลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนก็มี แต่มักจะต้องฝ่าฟันและสร้างการยอมรับจากชาวบ้าน
ด้วยความยากล าบากกว่ากัน ธุรกิจชุมชนที่ก่อตั้งโดยบุคคลหรือโดยคณะบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน 
จะระดมทุนได้ง่าย ขยายตัวได้เร็วและมีโอกาสประสบความส าเร็จสูง 
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 6) ปัจจัยด้านแรงงาน ในธุรกิจชุมชนแรงงานประเภท “ลูกจ้าง” มีน้อยมาก ส่วนใหญ่
เป็นประเภทท างานให้ตนเอง (self-employed) แรงงานของผู้ที่ท างานให้ตนเองและครอบครัว แม้ว่าธุรกิจ
ชุมชนตั้งอยู่ในชนบท เป็นการประกอบการของครอบครัวเกษตรกร แต่สภาพความเป็นจริงขณะนี้หลายๆ แห่ง
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งระดับแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานฝีมือ ในระดับแรงงานไร้ฝีมือ  
แรงงานรุ่นใหม่มักจะอพยพเข้าเมือง ละทิ้งการพัฒนาอาชีพของครอบครัว คนงานที่เคยผ่านงานอุตสาหกรรม
และการค้ามาแล้ว 5–6 ปี มักจะกลับไปท างานภาคเกษตรไม่เป็น ความสามารถ และทักษะเชิงหัตถกรรม
ไม่มีแรงงานไม่อยากกลับคืนสู่ภาคเกษตร ขาดทักษะด้านเกษตรและด้านหัตถกรรม การมีแรงงานในท้องถิ่น
อย่างพอเพียงและแรงงานเหล่านี้มีทักษะทางการผลิต เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจชุมชน
ประสบความส าเร็จ 
 7) ปัจจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิก การเกิดขึ้น การคงอยู่ และการเติบโตของธุรกิจชุมชน 
จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันท า และร่วมกัน
รับผิดชอบ ในแง่ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การมีส่วนร่วมของสมาชิกหมายถึงการระดมทุนและการใช้ทุน
ที่ระดมมานั้น “ทุน” ที่กล่าวนี้หมายถึง “เงินทุน” เป็นส าคัญ การมีส่วนร่วมของการระดมทุน จึงหมายถึง 
การร่วมถือหุ้น ร่วมลงทุนและน าทุนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมอย่างเอาการเอางานนั้น
จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการพ่ึงตนเอง แม้ว่าระยะเริ่มแรกธุรกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือ
จากภายนอกเป็นด้านหลัก แต่ต่อมาสมาชิกชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน จึงจะท าให้เกิด
เป็นธุรกิจชุมชนอย่างแท้จริง คงอยู่และเติบโตได้ กลุ่มธุรกิจชุมชนที่มีกิจกรรมทางการผลิตและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ด้านเงินทุนมักจะพัฒนามาจากกลุ่มออมทรัพย์ การมีส่วนร่วมในธุรกิจชุมชนที่หนาแน่นที่สุด
และน าไปสู่การพ่ึงตนเองได้มากที่สุด คือ ธุรกิจชุมชนประเภท “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์” ซึ่งสามารถใช้เป็นฐาน
เงินทุนหรือ “กระดานหก” ไปสู่ธุรกิจชุมชนอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการระดมทุนจากภายนอก 
การพ่ึงตนเองได้คือตัวบ่งชี้ความส าเร็จของธุรกิจชุมชน 
 8) ปัจจัยเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับขององค์กร ระเบียบข้อบังคับเป็นกฎเกณฑ์กติกา
เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตาม ในอันที่จะท าให้การด าเนินงานไปสู่เป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และสอดคล้อง
ประสานกัน การด าเนินงานของธุรกิจชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
ฉะนั้น กฎเกณฑ์กติกาต่างๆ จึงต้องเกิดขึ้นจากข้อตกลงของสมาชิกเป็นพ้ืนฐาน กรรมการน าข้อตกลง
นั้นมาปรับใช้ให้เป็นจริง หากระเบียบกฎเกณฑ์ที่น ามาใช้นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเห็นชอบ
จากสมาชิก อาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งและติดขัดในการด าเนินงาน ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน 
ซึ่งสามารถน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ได้ง่าย และถ้าระเบียบข้อบังคับนี้ไม่เหมาะสมรัดกุม 
จะท าให้เกิดการรั่วไหลได้ง่าย ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
 9) ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ในที่นี้หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
กับกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานธุรกิจชุมชนโดยทั่วไปจะมีอยู่ 4 กลุ่ม รัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐบาล NGOs นักวิชาการหรือสถาบันวิชาการและธุรกิจ ธุรกิจชุมชนที่ประสบ
ความส าเร็จล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับภายนอก 
 2.3.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ  
 กระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนากลุ่มจะประสบความส าเร็จได้นั้น  ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ดังต่อไปนี้ (จันทิมา ธัญญเจริญ, 2551, หน้า 21) 
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 1) การสื่อสารภายในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มควรมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นแบบ 
two ways communication เพ่ือให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยใช้วิธีการประชุม 
หรือมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบการด าเนินงานของกลุ่มเป็นระยะ  
 2) แนวทางการท างาน กฎ ระเบียบ จะต้องเป็นแนวทางที่สมาชิกทุก คนในกลุ่มก าหนดขึ้น 
มิใช่ผู้น ากลุ่มเป็นผู้ก าหนด ซึ่งกฎระเบียบต่างๆ นี้เป็นที่ยอมรับของสมาชิก มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับวิถีปฏิบัติ ความรู้ความสามารถของกลุ่มด้วย  
 3) การบริหารจัดการ ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม สมาชิกสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะท างานกลุ่มได้ 
เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ และพร้อมที่จะประสานผลประโยชน์กันอย่างเต็มที่  
 4) การประชุม ในการด าเนินการกลุ่มนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการประชุม สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอ 
เพ่ือที่จะเสนอปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานร่วมกัน หาแนวทางการแก้ไข นอกจากนี้แล้ว การประชุม
ยังเป็นการมาร่วมกันสรุปบทเรียน คณะกรรมการได้เสนอผลงานของกลุ่มสร้าง ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน  
 5) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อมที่ จะมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อกลุ่มทั้งสิ้น ดังนั้นหากสมาชิกไม่เข้าใจถึงบทบาทของตนมี การขัดแย้งระหว่างสมาชิก
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของกลุ่ม  
 6) กิจกรรม การด าเนินงานของกลุ่มจ าเป็นต้องมีการก าหนดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายของกลุ่ม หากกิจกรรมที่ก าหนดขึ้นไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่เจริญเติบโตก้าวหน้า 
กลุ่มก็จะไม่ประสบผลส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้  
 2.3.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการ (critical success factor analysis)  
 เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ต้องท าให้มีหรือให้เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์หรือ
ก็คือเป็นการให้ลักการแนวทางหรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้แต่ละองค์กรจะมี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์หากปราศจากปัจจัยแห่งความส าเร็จแล้ว วิสัยทัศขององค์กรจะไม่ได้รับ
การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้นมีอยู่ด้วยกัน 7 
ประการ ได้แก่ (สุชาติ จรประดิษฐ์, 2556, หน้า 56-57)  
 1) ความมุ่งมั่น (drive) ในชีวิตจริงแล้วการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (personal mastery) 
เป็นหัวใจส าคัญประการแรกที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติเมื่อมีความเพียรอยู่ที่ไหน ความส าเร็จย่อมอยู่ที่นั้น
ผู้ประกอบธุรกิจทุกคนควรพึงจ าจ าไว้เสมอว่า “ไม่มีความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ใดๆ ที่จะได้มาจากความพยายาม
เพียรน้อยนิด” 
 2) ภูมิปัญญา (knowledge/wisdom) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถทักษะ 
ทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารที่ต้อมีอย่างครบครัน 
 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) เพ่ือเพ่ิมพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลา
อันจะน ามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล 
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 4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (personal creativity) อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด (mental 
ability) ที่จะก่อให้เกิดมุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ (new paradigm) ที่แตกต่างไปจากผู้อื่นไม่ยึดติดกับ
รูปแบบเดิมๆ สามารถที่จะแสวงหาโอกาส (opportunity seeking) เพ่ือน ามาบริหารและพัฒนาให้เกิดคุณค่า
แก่ธุรกิจของตนทั้งในด้านของการปรับปรุงระบบงานทั่วไป ระบบการผลิต ระบบการตลาดและระบบบริการ
ลูกค้าตลอดจนระบบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 5) มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร (humman relations & communications 
ability) ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับการติดต่อสื่อสารให้บริการแก่ลูกค้าและบริหารทีมงานขนาดเล็ก
ให้มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทางกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างสอดคล้อง โดยพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการที่จะเป็นทั้งเจ้าของกิจการและผู้จัดการ
ในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือ เชาว์อารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient: EQ) 
ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem solving & decision) ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นบ่อยครั้ง
ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจรวมถึงปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้าและสินค้าบริการ 
ความเข้าใจในตัวปัญหาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการก าหนดทางเลือกในการตัดสินในตลอดจนการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าเพ่ือตัดสินใจจะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
 6) ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (problem solving & decision making skill) 
ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นบ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจรวมถึงปัญหารายวัน 
ที่เกิดแก่ลูกค้าและสินค้าบริการ ความเข้าใจในตัวปัญหา เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้า
และสินค้าบริการ ความเข้าใจในตัวปัญหาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาการก าหนดทางเลือกในการตัดสินใจ
ตลอดจนการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าเพ่ือตัดสินใจจะเป็นทักษะที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ
ได้เป็นอย่างด ี
 7) การบริหารเวลา (time management) ความยุติธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏ
อยู่บนโลกนี้ ก็คือ เวลาทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ให้หมดไปในลักษณะใด เวลา
ส าหรับเจ้าของธุรกิจมีคุณค่ายิ่งท าอย่างไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์ แก่ลูกค้า ครอบครัว และสุขภาพ
ส่วนตัว  
 ปัจจัยทั้งหมดเป็นเพียงขั้นพ้ืนฐานยังมีสิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรจะมีอีกมากมาย เช่น ความเป็นผู้น า
ความสามารถในการบริหารการมอบหมายงาน การก ากับดูแลและการใฝ่เรียนใฝ่รู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(lifelong learning) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  
 
2.4 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
 2.4.1 นิยามและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการให้
ค านิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) อย่างหลากหลายดังนี้ 
 John Howkins (2009, p. 19) ได้ให้นิยามของ creative economy ไว้ว่า “how people make 
money from idea” หมายถึง การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์  ศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (thailand creative & design center: TCDC) ได้ให้นิยาม creative economy ไว้ว่า 
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“การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ สาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้าง สรรค์ 
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (creative industries: CI)” เป็นกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพ่ึงพาความคิด
สร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส าคัญ 
 Srisangnam (2009, pp. 6-7) ค าว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นค าภาษาไทยที่ใช้แทนค า
ในภาษาอังกฤษหลายๆ ค า ดังนี้ creative economy หรือ creative industries หรือ cultural industries 
โดยแต่ละค าในภาษาอังกฤษถูกบัญญัติขึ้นโดยหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานและมีความแพร่หลายในหลายมิติ  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้นิยามว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
creative economy) หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
(knowledge) การศึกษา (education) การสร้างสรรค์ (creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual 
property) ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม ่(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553, หน้า 53) 
 ฐิติเทพ สิทธิยศ (2553, หน้า 9-12) ได้อธิบายว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง เศรษฐกิจ
ที่ส่ งเสริมให้มีการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยความได้ เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative 
advantage) โดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (culture assets)  ซึ่ งหมายความรวมถึง
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ผสมผสานกับความรู้ ความคิดริเริมสร้างสรรค์
และระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้ มีลักษณะเด่นร่วมกัน คือ 
มีความเป็นเอกลักษณ์ ยากต่อการลอกเลียนแบบ และมักขายได้ราคา สอดคล้องกับ เจริญชัย ไชยไพบูลย์วงศ์ 
ได้อธิยายว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ที่จะประสบผลส าเร็จไม่ควรตกหลุมพราง
ของการแบ่งแยกศิลปะ เทคโนโลยีและธุรกิจ แต่ต้องให้องค์ประกอบที่หลากหลาย วัตถุดิบชั้นดีแห่งการผลิต
สินค้าในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ วัฒนธรรมประจ าชาติ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่สะท้อนเอกลักษณ์
ที่ชาติอ่ืนใดไม่สามารถเลียนแบบได้  อย่างไรก็ตาม การพลิกแพลงวัฒนธรรมเพ่ือน ามาเพ่ิมมูลค่าสร้างสรรค์
ให้กับสินค้าและบริการนั้น ย่อมต้องมีเทคนิควิธีที่ชาญฉลาด นอกจากนี้ พวงแก้ว พรพิพัฒน์ (2553, หน้า 6) 
อธิบายว่าประเทศไทยได้ก าหนดนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยให้ความหมายว่าเป็นแนวคิดในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความรู้และวัฒนธรรมผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์และครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดี โดยประเทศไทย
ได้นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่า เป็นแนวขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา 
การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้
ของสังคมและเทคโนโลยี 
 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2554, หน้า 8) ได้อธิบายว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้
ความคิด (ideas) ผลิตสินค้าแลบริการซึ่งน่าสนใจและมีมูลค่าหรือคุณค่าวิธีที่หลากหลาย ในการที่คน
มีการแบ่งปันและขายความคิดคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลที่ตามมือการเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าบริการ GDP 
และค่าจ้างเฉลี่ย และเขายังได้อธิบายว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ของการสร้างและใช้องค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้น ฐาน
ทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ (2553, หน้า 18-22) ได้อธิบายว่า
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ในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ตามแผนไทยเข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือให้มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเมื่อพิจารณาจากบทบาทและสภาพการณ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พบว่า อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของประเทศไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10-12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและเมื่อพิจารณา
เป็นรายปี ยิ่งพบว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลับมีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบที่เคยมีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 65 แต่กลับมีสัดส่วนลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เคยมีสัดส่วนรองลงมา
ประมาณร้อยละ 27 ได้ขยับเพ่ิมสัดส่วนเป็นประมาณร้อยละ 31 โดยมีอัตราการเติบโตมากที่สุด คือ ร้อยละ 9 
และกลุ่มสื่อขยายตัวรองลงมาคือร้อยละ 8 หากพิจารณาจากมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทั้งหมดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พบว่ามีอัตราการเติบโตที่น้อยกว่า ดังนั้น  
จึงเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ
และการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล (2553, หน้า 6) ได้อธิบายว่าปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ทักษะและความสารมารถในความเป็นช่างฝีมือ 
(talent) ที่รู้ลึกในเรื่องนั้นและพร้อมที่จะต่อยอดไปท าในเรื่องอ่ืน ๆ ประการที่ 2 ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และการเป็นสังคมเปิด (tolerance) ที่คนในสังคมยอมรับในความแตกต่างในความคิด เชื้อชาติ ศาสนา
และเพศ ประการที่  3 โครงสร้างพ้ืนฐาน (basic requirement) ของสังคมที่ เอ้ืออ านวยด้านการศึกษา 
เทคโนโลยีสื่อสาร ระบบโลจิสติกส์ ระบบการเงิน ระบบการผลิตที่มีคุณภาพและสุขอนามัย และระบบ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจากคุณลักษณะของสังคมไทยเมื่อประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่เอ้ืออ านวยย่อมเป็นฐานส าคัญที่ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการ
ที่จะเกิดข้ึนหรือเข้าไปแก้ปัญหากระบวนการผลิตแบบเดิม 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
และบริการ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้
มีลักษณะเด่นร่วมกัน เพ่ือความส าเร็จทางการตลาดซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 
 จากความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ข้างต้น ท าให้ทราบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ
ร่วมในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการอาทิ การใช้องค์ความรู้ (knowledge) การศึกษา 
(education) การสร้างสรรค์ (creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยง
กับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ 
 โดยสรุป ค านิยามของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2554, หน้า 20) จะเห็นได้ว่าความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ที่เชื่อมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม  และเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ ความรู้ 
(knowledge) การศึกษา (education) การสร้างสรรค์งาน (creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
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(intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหม่ เหมาะสมกับการน ามาใช้เป็นกรอบในการวิจัยครั้งนี้และเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย 
 2.4.2 ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล  (2553, หน้า 9) องค์กรความร่วมมือเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
(united nation conference on trade and development: UNCTAD) ได้ก าหนดขอบเขต
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังนี้  
 1) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (culture heritage) อุตสาหกรรมประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ประเพณี ความเชื่อ และสภาพทางสังคม มี 2 กลุ่ม คือ 
 (1) กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (traditional cultural express) 
เช่น งานศิลปะ และงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น 
 (2) กลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (culture sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด 
และการแสดงนิทรรศการ 
 2) ประเภทศิลปะ (arts) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่
มีอีก 2 กลุ่ม คือ 
 (1) งานศิลปะ (visual arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่ายและวัตถุโบราณ เป็นต้น 
 (2) ศิลปะการแสดง (performing arts) การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นร า 
โอเปร่า ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น 
 3) ประเภทสื่อ (media) เป็นกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ท่ีสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่มี 2 กลุ่ม คือ 
 (1) งานสื่อสิ่งพิมพ์ (publishing and printed media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ 
และสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ 
 (2) งานโสตทัศน์ (audio visual) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ และการออก 
อากาศอ่ืนๆ 
 4) ประเภทหน้าที่ (function creation) เป็นกลุ่มของสินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันมี 3 กลุ่ม คือ 
 (1) กลุ่มออกแบบ (design) เช่นการออกแบบภายในกราฟิก แฟชั่น อัญมณี และ
ของเด็กเล่น เป็นต้น 
 (2) กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (new media) เช่น ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกมส์ และเนื้อหาดิจิตอล 
เป็นต้น 
 (3) กลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (creative services) เช่น บริหารทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัยและพัฒนา บริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอล 
และความคิดสร้างสรรค์ 
 สรุป ขอบเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีการแบ่งขอบเขตที่ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ 
ที่ได้รับการจัดกลุ่ม และแยกประเภทบนพ้ืนฐานของแนวคิดหลัก 2 แนวคิดกว้างๆ คือ กลุ่มที่แยกประเภท
ตามชนิดสินค้าหรือบริการ และกลุ่มที่แยกตามประเภทตามกิจกรรมการผลิต โดยมีรูปแบบการแบ่งประเภท 
ที่เป็น 6 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจักร 
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การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลัก การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และการจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) 
 2.4.3 การจัดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย 
 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2553, หน้า 33) กล่าวว่าส าหรับประเทศไทย ยังไม่ได้ก าหนดขอบเขต
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ชัดเจน แต่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พยายามจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามลักษณะของบัญชีรายได้
ประชาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) งานฝีมือและงานหัตถกรรม (crafts) 
 2) งานออกแบบ (design) 
 3) แฟชั่น (fashion) 
 4) ภาพยนตร์และวิดีโอ (film & video) 
 5) การกระจายเสียง (broadcasting) 
 6) ศิลปะการแสดง (performing arts) 
 7) ธุรกิจโฆษณา (advertising) 
 8) ธุรกิจการพิมพ์ (publishing) 
 9) สถาปัตยกรรม (architecture) 
 สรุปได้ว่าส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พยายามจัดกลุ่ม
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามลักษณะของบัญชีรายได้ประชาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม โดยมีงาน
ฝีมือและงานหัตถกรรม เป็นประเภทหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 2.4.4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554, หน้า 30-34) 
ได้วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด ของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ดังนี้  
 1) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และโอกาส 
 (1) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานานจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทย 
 (2) การขยายตัวของความต้องการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเอเชีย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเป็นตัวผลักดันและเป็นโอกาสให้เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ และเป็นโอกาสในการพัฒนาและพ่ึงพา
ตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งแสวงหาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และก าลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลก อาทิ อุตสาหกรรมแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และก าลังเป็นที่ต้องการในการตลาดโลก อาทิ อุตสาหกรรมแฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือให้สามารถแสวงหาประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
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 (3) ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย
สร้างโอกาสที่ส าคัญหลายด้าน เช่น การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เป็นต้น 
 (4) ประเทศไทยได้ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาไว้ระดับหนึ่ ง 
ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ต่างๆ การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค และแหล่งบริการความรู้นอกระบบการศึกษา (อาทิเช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
และส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้) เป็นต้น ที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น
สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 (5) หน่วยงานรัฐเป็นกลไกส าคัญในการให้ความรู้ด้านการตลาดและสนับสนุน
การเข้าสู่ตลาดใหม่ ส าหรับธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยรวม นอกจากนี้ภาครัฐและสถาบันการเงินเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
ใน 3 แนวทาง ผ่านการใช้สินทรัพย์ทางปัญญาที่มีอยู่ (เช่น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร) ค้ าประกันสินเชื่อ
เพ่ือการลงทุน กองทุนหมู่บ้านส าหรับ capital ต่างๆ ผู้ประกอบการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นและชุมชน
และกองทุนร่วมลงทุน (venture) 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา 
 (1) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยเฉพาะในระดับผู้ประกอบการ ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยอาศัยทรัพยากรที่จับต้องได้ 
(tangible-based resource) เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องมือและเครื่องจักร มากกว่าทรัพยากร
ที่จับต้องไม่ได้ (intangible-based resource) เช่น ความรู้ ความคิด ภูมิปัญญาเป็นส าคัญ 
 (2) ขาดกลไกบูรณาการและการเชื่อมโยงการท างานและช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นขององค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและหน่วยงานคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญา  เป็นต้น 
ท าให้การปฏิบัติงานตามความหมาย ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีทิศทางที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ลักษณะ
การปฏิบัติงานขาดความสอดคล้องและไม่สนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง
ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย เช่น กระทรวงศึกษาธิการยังมุ่งเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาค จึงขาดการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตรายสาขา เป็นต้น 
 (3) สภาพแวดล้อม โดยรวมยังมีบทบาทต่อการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางปัญญายังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
ระเบียบและกระบวนการขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยังมีความล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน
การละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และขาดมาตรการจูงใจที่เอ้ือต่อการลงทุน 
พัฒนาระบบการผลิตที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งขาดกลไกในการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัย
และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิง พาณิชย์อย่างเป็นธรรม 
 (4) ขาดระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและทันสมัย รวมทั้ง
การจ าแนกประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าการส ารวจข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของประชาชนไว้บ้างแล้วก็ตาม  
 2.4.5 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย เริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งน ามาใช้ในปี พ.ศ. 2555–2559 ได้มีการระบุยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ 7 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์แรก “ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล” ที่ได้มีการกล่าวถึง เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรง
สรุปใจความได้ดังนี้ ประเทศไทยจะเน้นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่บนแนวคิด
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีการพัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โดยส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ การส่งเสริมและพัฒนาสาขาธุรกิจ
สร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับวิชาชีพ
เชิงสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
ในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 20) 
 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบันแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ถือได้ว่า
เป็นการด าเนินการพัฒนาที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาด้วยการเพ่ิมคุณค่า (value creation) 
ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจกับภาคีการพัฒนา ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างจริงจัง และมีการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม (โอเคเนชั่น, 
ออนไลน์, 2553) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุเรื่อง เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ดังนี้ 
 1) พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ เนื่องจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวงกว้างต้องอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน าไป
เพ่ิมคุณค่าให้กับทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ และให้มีการสร้างสรรค์เกิดขึ้นในภาคการผลิตจริง
ในตลอดห่วงโซ่การผลิต ดังนั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบด้วย 
 2) ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศและบูรณาการการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกรอบการด าเนินงานที่ค่อนข้างกว้างและเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติ  
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและจ าเป็นต้องมีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก การก าหนดนโยบายกรอบนโยบาย กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยอย่างมีการบูรณาการ ท าให้เกิดผลทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น 
ควรมีแนวทางการด าเนินงานโดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดท าแผน
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ที่น าทางการพัฒนาส าหรับการด าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระยะต่อไป 
 3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพ่ือให้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสื่อสารและคมนาคม 
การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาการตลาดสมัยใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งขัน
และการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยให้ความส าคัญในประเด็นต่อไปนี้ (1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่กระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ โดยเพ่ิมมาตรการกระตุ้นเพ่ือดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทุน
กับภาคเอกชนและชุมชนไทยในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และองค์ความรู้สมัยใหม่ 
และเร่งพัฒนาส านักงานสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีความสามารถในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางปัญญา
เชิงสร้างสรรค์ ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือพิทักษ์สินทรัพย์ทางปัญญาป้องกันการละเมิดตลอดจน
ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้านการเงินส าหรับผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ พัฒนาระบบ
ปล่อยสินเชื่อและบทบาทการประกันสินเชื่อของสถาบันการเงินให้รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินทรัพย์
ทางปัญญาเป็นปัจจัยการผลิต (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สื่อสาร และคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ
ภาคการผลิตสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สาธารณะและพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบต่าง 
เพ่ือสร้างเวทีนักคิดและสร้างสรรค์ ตลอดจนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 4) ให้คุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาจากความคิดสร้างสรรค์ โดยมีกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ช่วยในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  และกระบวนการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ควรค านึงถึงการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือความคิดเพ่ือเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนศึกษา ทบทวนประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ด้านกฎหมายเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554, หน้า 50) 
 สรุปได้ว่าการขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันมีความคิดสร้างสรรค์ (creative entrepreneurs) ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์
สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น สามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เช่น การปรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การปรับเปลี่ยนรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่มีความสร้างสรรค์
มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ 
โดยการสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นไทย  
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ (creative economy and creative society) ให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนๆ ในเวทีระดับโลกได้ต่อไป 
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2.5 บริบทอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 2.5.1 ประวัติความเป็นมาอ าเภอพนมสารคาม 
 อ าเภอพนมสารคาม เดิมเป็นหัวเมืองหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เรียกว่า เมืองพนมสารคาม 
เป็นหัวเมืองยุคเดียวกับเมืองพนัสนิคม และเมืองสนามไชยเขตต์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) ยกทัพไปตีลาวและเขมร เจ้าพระยาบดินทร์เดชา 
ได้กวาดต้อนชาวลาวและชาวเขมรเข้ามาเป็นเชลยจ านวนมาก และก าหนดพ้ืนที่ให้อยู่เป็นหลักแหล่ง 
พ้ืนที่ดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอสนามชัยเขต เหตุนี้เองชุมชนดังกล่าว 
จึงมีความหนาแน่นขึ้นเป็นล าดับ  
 ครั้นเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราโชบายยกหมู่บ้านที่เป็นชุนชน
หนาแน่นขึ้นเป็นเมืองนั้น ได้ยกบ้านท่าซ่านเป็นเมืองพนมสารคาม มีศาลหลักเมือง มีเรือนจ า มีเจ้าเมือง
ปกครองโดยพระพนมสานรินทร์เป็นเจ้าเมืองคนสุดท้าย ก่อนที่จะยุบเป็นอ าเภอพนมสารคาม  
บริเวณท่ีเป็นที่ตั้งเมืองพนมสารคามปัจจุบันเรียกว่าต าบลเมืองเก่า 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2437 เมืองพนมสารคามได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองในมณฑลปราจีนบุรี  
ซึ่งประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม และเมืองฉะเชิงเทรา  
 ในปี พ.ศ. 2444 เมืองพนมสารคามถูกลดฐานะเป็นอ าเภอตั้งอยู่ ณ เมืองเก่า (ต าบลเมืองเก่า
ในปัจจุบัน) ในขณะนั้น อ าเภอพนมสารคามมีพ้ืนที่ขว้างขวางมาก รวมหมู่บ้าน ต าบลต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในความปกครองของอ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอท่าตะเกียบ และอ าเภอราชสาส์น  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 ทางราชการได้แยกต าบลคู้ยายหมี ต าบลท่ากระดาน ต าบลท่าตะเกียบ 
ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอสนามชัยเขต แต่ในปี พ.ศ. 2476 กิ่งอ าเภอสนามชัยเขต ได้ถูกยุบให้ขึ้นกับ
อ าเภอพนมสารคาม เช่นเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้แยกต าบลคู้ยายหมี ต าบลท่ากระดาน ต าบลท่าตะเกียบ 
ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสนามชัยอีกครั้งหนึ่ง และยกฐานะเป็นอ าเภอสนามชัยเขต จนถึงปัจจุบัน   
 ในปี พ.ศ. 2520 ได้แยกต าบลดงน้อย ต าบลเมืองใหม่ ต าบลบางคา รวมกัน 3 ต าบล ตั้งเป็น
กิ่งอ าเภอราชสาส์น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
 2.5.2 ข้อมูลอ าเภอ 
 1) ค าขวัญประจ าอ าเภอพนมสารคาม 
 คลองท่าลาดทิวทัศน์น่ายล ถนนพระรถเสน 
 อาชีพเด่นเกษตรกรรม วัฒนธรรมไทยพวน 
 สวนพฤกษศาสตร์ล้ าค่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
 2) กลุ่มชาติพันธุ์ 
 มีชาวลาวที่อพยพมาสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 ได้แก่ ลาวเวียง ลาวพวน 
จีน เขมร และชนพ้ืนเมือง ได้แก่ ช าเร และไทย 
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 2.5.3 สภาพทางกายภาพ 
 1) สภาพทางกายภาพของชุมชน (อ าเภอ/เขต) 
 ขนาดพ้ืนที่อ าเภอพนมสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยู่ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 30 กิโลเมตร จ านวนพ้ืนที่ของอ าเภอพนมสารคาม ประมาณ 
572 ตารางกิโลเมตร ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวม 572 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
357,500 ไร่ 
 2) ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ต าบลเขาหินซ้อน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอพนมสารคาม 
21 กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้ 
 (1) ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบ้านสร้างและอ าเภอศรีมโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) 
 (2) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอศรีมหาโพธิ (จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอ
สนามชัยเขต) 
 (3) ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอแปลงยาว 
 (4) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอราชสาส์น 
 3) ลักษณะทางกายภาพ/สภาพภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศ อ าเภอพนมสารคาม มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
สลับกับที่ราบสูงภูเขา มีภูเขาที่ส าคัญ คือ เขาดงยาง อยู่ในต าบลหนองแหน มีคลองเพียงสายเดียว
ที่ไหลผ่านอ าเภอ คือ คลองท่าลาด เกิดจากแคว 2 แคว แควระบม แควสียัด ล าคลองท่าลาด ไหลผ่าน
ต าบลเกาะขนุน ต าบลพนมสารคาม และต าบลท่าถ่าน ออกสู่แม่น้ าบางปะกงที่ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า 
นับเป็นแหล่งน้ าส าคัญในการเกษตร อุปโภคและบริโภคของประชาชนในอ าเภอ 
 4) ลักษณะการแบ่งเขตการปกครองของต าบล  
 การปกครอง แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 8 ต าบล 87 หมู่บ้าน 
 
ตาราง 1 การแบ่งเขตการปกครอง จ าแนกตามรายต าบลของอ าเภอพนมสารคาม 
 

ต าบล 
ระยะทาง

จากต าบลถึง
อ าเภอ 

จ านวน
หมู่บ้าน 

เนื้อท่ี 
 (ตร.กม.) 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน 
อบต. 

จ านวน
หลังคาเรือน 

1. พนมสารคาม - 3 68.89 1 1 3,346 
2. เกาะขนุน 5 15 28.736 1 1 3,552 
3. บ้านซ่อง 7 14 28 1 - 2,282 
4. เขาหินซ้อน 18 14 73 1 1 3,536 
5. หนองยาว 5 12 70 - 1 2,078 
6. หนองแหน 4 15 10.98 - 1 2,260 
7. เมืองเก่า 2 7 97.9 - 1 769 
8. ท่าถ่าน 2 7 194.494 1 1 1,062 

รวม - 87 572 5 7 18,686 
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 5) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ คลองท่าลาดเป็นแหล่งน้ าหลักที่ส าคัญของอ าเภอพนมสารคาม 
ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค และท าการเกษตรต้นน้ าเกิดมาจากแควระบมและแควสียัด โดยเริ่มมาจาก
อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอสนามชัยเขต ไหลผ่านอ าเภอพนมสารคามผ่านอ าเภอราชสาส์น อ าเภอบางคล้า 
และไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกงที่ปากน้ าโจ้โล้ อ าเภอบางคล้า บึงกระจับ เป็นบึงแบ่งเขตต าบลเมืองเก่า 
ต าบลหนองแหน และต าบลท่าถ่าน มีความยาว 13 กิโลเมตร 
 (2) แหล่งน้ าชลประทาน  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาน้ าที่ 3 ฉะเชิงเทรา 
(โครงการชลประทานท่าลาด) 
 (3) โครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ 5 ต าบลท่าถ่าน 
 6) พ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอพนมสารคามจะใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรมส าหรับที่ลุ่ม ได้แก่ การน านาสลับกับการเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก
สวนครัว สามารถท ารายได้ให้กับเกษตรอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ได้แก่ ในพื้นที่ต าบลพนมสารคาม 
ต าบลหนองยาว ต าบลเมืองเก่า ต าบลท่าถ่าน ส าหรับที่ราบสูงส่วนใหญ่เกษตรกรจะเพาะปลูกมันส าปะหลัง  
ยูคาลิปตัส ในพื้นที่ต าบลเกาะขนุน ต าบลบ้านซ่อง และต าบลเขาหินซ้อน 
 2.5.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอพนมสารคามจะใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
ส าหรับที่ลุ่ม ได้แก่ การท านาสลับกับการเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถ
ท ารายได้ให้กับเกษตรอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ได้แก่ ในพื้นที่ต าบลพนมสารคาม ต าบลหนองยาว  
ต าบลเมืองเก่า ต าบลท่าถ่าน ส าหรับที่ราบสูง ส่วนใหญ่เกษตรกร จะเพาะปลูกมันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส 
ในพ้ืนที่ต าบลเกาะขนุน ต าบลบ้านซ่องและต าบลเขาหินซ้อน 
 1) การคมนาคมติดต่อสื่อสาร 
 การคมนาคมระหว่างต าบลกับชุมชนเมืองได้รับความสะดวก เนื่องจากมีพ้ืนที่ต่อเนื่อง
กับเทศบางต าบลพนมสารคาม และมีทางหลวงหมายเลข 304, 3245 และ 3347 ตัดผ่านพ้ืนที่ท าให้
สะดวกในการเดินทางไปหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอข้างเคียง ส าหรับการคมนาคมในหมู่บ้านส่วนใหญ่
ได้พัฒนาเป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง มีเพียงบางส่วนที่เป็นถนนลูกรัง ส าหรับใช้ขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร ซึ่งช ารุดทรุดโทรมง่าย 
 การคมนาคมต าบลท่าถ่าน ถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 กบินทร์บุรี 
และเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3245 ท่าลาด-สนามชัยเขต 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 (ถนนสาย สุวินทวงศ์–ปราจีนบุรี) 1 สาย ผ่านตลอด
ทั้งต าบลบ้านซ่อง มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านต าบลเมืองเก่า จ านวน 2 เส้นทาง คือ 
 (1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 (สายกบินทร์–ฉะเชิงเทรา) ผ่านหมู่ที่ 2 3 4 5 6 
 (2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3245 (สายบางคล้า–ราชสาส์น) ผ่านหมู่ที่ 1 7 
 (3) จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สาธารณะ ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 
หอกระจายข่าว 
 (4) มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งตามแหล่งชุมชน 
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 (5) การโทรคมนาคม มีการกระจายการใช้โทรศัพท์ตามบ้านอย่างทั่วถึงและโทรศัพท์
สาธารณะมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะหลายจุด นอกจากนี้ยังมีการบริการเสียงตามสายของเทศบาล 
 2) สถานศึกษา 
 (1) สถานศึกษาในระบบโรงเรียน อ าเภอพนมสารคาม 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา เขต 2 จ านวน  43  แห่ง 
 โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน จ านวน   4   แห่ง 
 โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา จ านวน   3   แห่ง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา จ านวน   1   แห่ง 
 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ านวน   1   แห่ง 
 (2) สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอพนมสารคาม  
จ านวน 1 แห่ง 
 3) สภาพทางเศรษฐกิจ 
 (1) โครงสร้างฐานอาชีพของชุมชน 
 อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 อาชีพเสริม ได้แก่ ท านา ท าสวน ปลูกผัก เกษตรทฤษฎีใหม่ รับจ้าง 
 (2) ผลผลิตหรือสินค้า/บริการ ที่ส าคัญของต าบล 
 4) การประกอบอาชีพ 
 ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขายและข้าราชการ/พนักงาน
บริษัทรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 5) รายได้เฉลี่ยของประชากร 23,000–100,000 บาท/คน/ปี 
 6) งานประเพณีท้องถิ่น ต าบลพนสารคาม อ าเภอพนมสารคาม มีประเพณีที่ส าคัญ
และยึดถือกันมา ได้แก่ 
 (1) งานวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคมของทุกปี ทางหมู่บ้านจะร่วมกับอบต. จัดให้มี
การท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดเส้นทางถนนพนมพัฒนา และบริเวณศูนย์การค้าศิริพนม 
มีพระสงฆ์ประมาณ 150 รูป 
 (2) งานวันเด็กวันเสาร์ที่สองของทุกปี ทางหมู่บ้านจะร่วมกับอบต. จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นโดยจัดให้มีการแสดง และร่วมกิจกรรมของเด็กในด้านต่างๆ 
พร้อมทั้งแจกของขวัญของช าร่วยตลอดจนมีการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 (3) งานวันสงกรานต์ วันที่ 15 เมษายน ของทุกปีโดยร่วมกับอบต. จัดงานประเพณี
สงกรานต์ เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในบริเวณงานประกอบด้วยการสรงน้ าพระพุทธ 
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดนตรี การจัดแต่งรถขบวนแห่พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อจัน) 
 (4) วันเข้าพรรษา และวันส าคัญทางศาสนาจะมีการไปท าบุญตักบาตรที่วัด 
 (5) วันลอยกระทงของทุกปี จัดให้มีงานลอยกระทง บริเวณคลองท่าลาด โดยชาวบ้าน
ร่วมกันท ากระทงลอยกันภายในหมู่บ้าน 
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 (6) ทุกปลายเดือนมกราคมของทุกปีชาวบ้านจะท าพิธีเซ่นศาลปู่ตา โดยการท าข้าวเม่า 
ข้าวตั้ง และของเซ่นอื่นๆ เช่น ไก่ หัวหมู เป็นต้น เพื่อให้คุ้มครองหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีผลผลิต
จากการท าการเกษตร 
 (7) งานสักการะศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 
7 มกราคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธี วางพวงมาลาดอกไม้สดเพ่ือถวายเป็นราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 (8) งานประเพณีส าคัญท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 (9) งานวันสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี โดยเทศบาลฯ ร่วมกับวัด
เขาหินซ้อนมีกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน กิจกรรมในช่วงบ่ายมีการแสดงดนตรี 
 (10) แห่เทียนพรรษาจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปีในช่วงเข้าพรรษา 
 (11) งานลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยเทศบาลฯ จัดกิจกรรม
ประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศ และการแสดงของนักเรียน 
 (12) งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกป ี
 2.5.5 ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จ าแนกตามลักษณะ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 1) ด้านการรู้หนังสือ 
 2) ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ และ ปวช.) 
 3) ด้านอาชีพ 
 4) ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 
 5) ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 6) ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2560, 2559, หน้า 1-5) 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 จินตนา สมสวัสดิ์ และคณะ (2551, หน้า 137-168) ได้ศึกษาการวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิต
และพัฒนา กลยุทธ์การจัดการกลุ่มอาชีพ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาศักยภาพกกลุ่มอาชีพ ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการภายในกลุ่มและพัฒนากลยุทธ์การจัดการกลุ่มอาชีพ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และการประเมินศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอาชีพในต าบล พบว่า ปัจจุบันอ าเภอหนองเรือ มีกลุ่มอาชีพที่ด าเนินการ
ในปัจจุบัน จ านวน 3 กลุ่มอาชีพ ผลการประเมินศักยภาพของกลุ่มอาชีพมีเพียงกลุ่มอาชีพแปรรูปปลา 
มีศักยภาพระดับดี ส่วนกลุ่มอาชีพที่เหลือ ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และกลุ่มปุ๋ย มีศักยภาพระดับปานกลาง 
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ส่วนผลการศึกษาปัจจัยเชื่อมโยงที่เอ้ือต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ จากกลุ่มตัวแปร 3 เชิงชั้น ได้แก่ กระบวนการ
เรียนรู้ กระบวนการบริหารและองค์กร ซึ่งมีทั้งหมด 9 ตัวแปร คือ 1) การร่วมทบทวนผลการด าเนินงาน 
2) การจัดการความรู้ขององค์กร 3) การจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม 4) การบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
5) กระบวนการจัดการสินค้า 6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 7) ชุมชนได้รับผลประโยชน์ 
8) ความเชื่อมั่นในผู้น าและการมีขวัญก าลังใจของสมาชิกและ 9) ความพอใจในองค์กร พบว่า มีเพียงตัวแปร
การจัดการความรู้ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของกลุ่มอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ท าการทดสอบในการวิเคราะห์เชิงชั้นที่ 1 2 และ 3 เท่านั้น โดยตัวแปรการจัดการความรู้ขององค์กร 
มีความสัมพันธ์กับศักยภาพของกลุ่มอาชีพในทิศทางเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ SWOT พบว่าต าบลบ้านผือ 
มีจุดแข็ง คือ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลากหลาย อาทิ อุทยานแห่งชาติน้ าพอง หาดหินกอง  
ถ้ าฝ่ามือแดง วัดถ้ าเจีย วัดป่านาโค และการล่องแพล าน้ าเซิน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นทุน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง ซึ่งท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนาคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับ
ความนิยมสูง จุดอ่อน คือ ขาดการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และมีอุปสรรค คือ แหล่งท่องเที่ยวบางส่วน
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ ได้ข้อสรุปว่า
ควรจะมีการจัดการท่องเที่ยวแบบสัมผัสชนบท การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือพัฒนาเป็นของที่ระลึก และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทางการตลาด ทั้งตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับสินค้าชุมชนสู่มาตรฐาน และรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป 
 ชไมพร สืบสุโท และคณะ (2554, หน้า 156-167) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอผ้าลายสายฝน ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการแข่งขัน 2) วิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มอาชีพ และ 3) แสวงหากลยุทธ์การพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้า 
ลายสายฝน ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประธาน 
คณะกรรมการ สมาชิก ปราชญ์ชาวบ้านและลูกค้า จ านวน 170 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม พบว่า ชุมชนต าบลบ้านกิ่วมีฐานทรัพยากรที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมและความสามัคคี
ของสมาชิกในชุมชน มีทรัพยากรที่หลากหลายและมีภูมิปัญญาชุมชน และเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ 1 ใน 10 ต าบล
ของอ าเภอแม่ทะ โดยมีนโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยให้กลุ่มอาชีพมีโอกาสในการเจริญเติบโต อาทิ งบประมาณ
สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือในการทอผ้า การฝึกอบรมและสนับสนุนวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้  
ผ่านกระบวนการท ากิจกรรมในการพัฒนากลุ่มอาชีพส่งผลให้กลุ่มมีศักยภาพมากขึ้น แต่พอนานไป
งบประมาณเหล่านั้นได้หมดลง เมื่อวิเคราะห์ปัญหา พบว่า กลุ่มมีการรวมตัวแบบหลวมๆ สมาชิก
ไม่ค่อยมีส่วนร่วม มีเพียงผู้น าและแกนน าด าเนินการเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ขาดความหลากหลาย การบริหาร
จัดการอ่อนด้อย ซึ่งการแสวงหากลยุทธ์การพัฒนา คือการจัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยบทสรุป
ผู้บริหาร การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ วิสัยทัศน์ผู้ประกอบการ พันธกิจองค์กร แผนการตลาด 
แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการด าเนินงานและแผนบริหารความเสี่ยง 
 สังวาล สงกูล (2554, หน้า 87 - 99) ได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจที่อิงอยู่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม: 
กรณีหัตถกรรมเครื่องจักสานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องจักสานบ้านโพธิ์ศรี โดยใช้วิธีการศึกษา
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จากเอกสารข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านโพธิ์ศรี เป็นงานจักสานที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิม  
เริ่มชิ้นงานจักสานจากการใช้เองภายในครัวเรือน และเผยแพร่วิชาความรู้ความช านาญให้กับเพ่ือนบ้าน 
ผู้น ากลุ่มเกิดแนวคิดการรวมกลุ่มจากชุมชนมีเวลาว่างหลังจากการท านาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
จึงร่วมกันผลิตงานจักสานขึ้นมาออกจ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเป็นการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ที่ได้รับถ่ายทอดการท างานจักสานมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งท าจักสานด้วยลวดลายที่ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นประกอบด้วย ลายดอกพิกุล ลายหนามทุเรียน ลายแววมยุรา ลายดอกลั่นทม ด้วยฝีมือ
อันประณีต สวยงามมีความช านาญทางศิลปะและสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นปัจจัยแห่งความส าเร็จ
มาจากการสร้างจุดเด่นด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น สอดแทรกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประโยชน์ในการใช้สอย 
สวยงาม ประณีต เน้นคุณภาพของงานตั้งแต่คุณภาพของวัสดุ มาตรฐานการผลิตด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อน
มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงลูกค้า อีกประการหนึ่งคือประธานกลุ่มเป็นผู้มีภาวะผู้น าสูง  
มีการบริหารจัดการกลุ่มสตรีสหกรณ์จนประสบความส าเร็จ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ 
 สุชาติ จรประดิษฐ์ (2556, หน้า 198-201) ได้ศึกษาวิจัยอิทธิพลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จ
ทางการตลาดของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ระดับ 5 ดาว ในประเทศไทย พบว่า เมื่อจ าแนก
กลุ่มสินค้าทั้งประเภทอุปโภคและบริโภคของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบมีผลทางตรงต่อความส าเร็จทางการตลาด ส่วนความมีเอกลักษณ์ของสินค้า  
และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นมีผลทางอ้อมต่อความส าเร็จทางการตลาด นอกจากนี้ยังพบว่า ส าหรับสินค้า
อุปโภคนั้น ด้านการขายได้ราคายังมีผลทางตรงต่อความส าเร็จทางการตลาดอีกด้วย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ปัจจัยของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุกด้านมีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด ส่วนการศึกษาเรื่องปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส าหรับกลุ่มสินค้าบริโภค และอุปโภค ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จ
ทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านความต้องการสินค้า นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านเทคโนโลยียังมีผลโดยตรง
ต่อความส าเร็จทางการตลาด มีผลทางอ้อมส าหรับสินค้าบริโภค ส่วนปัจจัยที่มีผลทางอ้อม ได้แก่  
ด้านการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภค หากพิจารณา โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่าปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด เมื่อพิจารณาปัจจัยของคุณลักษณะผู้ประกอบการ
พบว่า ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างานของผู้ประกอบการ มีผลต่อความส าเร็จทางการตลาด
ในทิศทางเดียวกัน 
 ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ (2553, หน้า 125-134) ได้ศึกษาการพัฒนาหัตกรรมพ้ืนเมืองด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า การเจริญเติบโต
ของตลาดหัตถกรรมพ้ืนเมืองทั้งหมด 73 แห่ง มีสินค้าที่จ าหน่ายในตลาดส่วนใหญ่ 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้า
จากต่างประเทศและ 40 เปอร์เซ็นเป็นคนท้องถิ่นใน สปป. ลาว ซึ่งน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงประวัติที่ส าคัญ
ได้ 4 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงรากฐานทางวัฒนธรรม “จิตนาการใหม่” ช่วงที่สองเป็นช่วงภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลาว ช่วงที่สามเป็นช่วงพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือภาครัฐบาลผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมลาว ช่วงที่สี่เป็นช่วงหัตถกรรมตลาดใหม่สู่เศรษฐกิจโลก และกลุ่มงานหัตถกรรมพ้ืนเมืองทั้งหมด
จาก 120 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม โดยสมาคมหัตถกรรมลาว (LHA) สปป.ลาว โดย 60% เป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ (textiles products) 8% เป็นกลุ่มงานเครื่องเงิน เครื่องประดับ (silver jewelry) 10% 
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เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้และของป่า (non timber products forest) 10% เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากวัสดุเหลือใช้และไม้อัด (recycled products) 2% เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (pottery 
products) 10% เป็นกลุ่มงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านและวัฒนธรรม (cultral porducts) สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาหัตถกรรมพ้ืนเมืองด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การปฏิบัติการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ด้วยกระบวนการที่ส าคัญ ประกอบด้วยการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่โดยน ามาวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (swot annalysis) ด้วยแนวทางสนทนากลุ่ม (focus group) จากการหา
รูปแบบการน าเสนอ ด้วยแบบ 1 ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่ม มีประวัติ เรื่องราว อย่างไร แบบที่ 2 
ว่าด้วยเรื่องด้านการผลิตและทักษะ ของช่างงานฝีมือที่มีอยู่ในแนวทางเฉพาะตัวไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
แบบที่ 3 ว่าด้วยเรื่องด้านลวดลายสีสัน เอกลักษณ์ที่โดดเด่น จดจ าได้ง่ายในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน 
ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์อันเกิดจากประสบการณ์ของบุคคล เพ่ือน ามาสู่กิจกรรมการปฏิบัติการ
ในองค์ความรู้ สนทนากลุ่มเชิงลึก (focus group meeting) อันเป็นแกนหลักในองค์ความรู้ของแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 นงค์ลักษณ์ ตั้งปรัชญากูล (2557, หน้า 125-132) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
สภาพการด าเนินงานกลุ่มอาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีต่อแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 3) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 214 คน พบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานกลุ่มอาชีพชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการผลิต
และคุณภาพ ส่วนด้านประสิทธิภาพองค์กร ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการตลาด 
และด้านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ พบว่าประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามล าดับดังนี้ กลุ่มอาชีพ
ต้องการให้มีการระดมทุนของกลุ่มและมีการสนับสนุนเงินทุนจากภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือการกู้ยืมในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ เช่น ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชน เกษตรอ าเภอ หรือเพ่ิมหุ้นเพ่ือ
ระดมทุนจากสมาชิก มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มควรมีแนวทางในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่
ชัดเจน ผู้บริหารกลุ่มควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนาอาชีพของตน มีการน า
วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอาชีพควรแสวงหาตลาดใหม่เพ่ิมเติม
อยู่เสมอ 
 นารินี อุดุลทิฐิพัชร (2558, ออนไลน์) ได้ศึกษาปัจจัยความส าเร็จและหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคล การบริหารจัดการ การด าเนินงานหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และความส าเร็จ
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ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร และ 2) ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การบริหารจัดการ
และการด าเนินงาน และหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร 
ที่ด าเนินกิจการมาแล้ว 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 263 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร มากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง
และจบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 50.98 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมและ
ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ e-commerce ส าหรับการขายหรือส่งเสริมการตลาดเกือบทั้งหมด มีการจัดรายการ
อาหารเด่นประจ าร้าน และระบุถึงภูมิปัญญาที่ใช้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเด็นที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการและการให้บริการของร้านอาหารไทย นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย
มีการบริหารจัดการ การด าเนินงาน การใช้หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความส าเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การบริหารจัดการด้านการวางแผน การด าเนินงาน
ด้านบุคลากร การใช้หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการบูรณาการเทคโนโลยี การใช้หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการบูรณาการทักษะเฉพาะตน และการด าเนินงานด้านการเงิน มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถพยากรณ์
ความส าเร็จได้ร้อยละ 51.7 (R2=.517) 
 ฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง และชนิษฎา ชูสุข (2558, หน้า 120-130) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน และตัวแทนสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี
เครื่องแกง จ านวน 40 คน พบว่า กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงบ้านโหนด มีลักษณะการร่วมกลุ่มท าแบบ
ไม่เป็นประจ า ท าเฉพาะบางช่วง ท าให้สมาชิกในกลุ่มไม่มีรายได้เสริม จึงไม่เกิดแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมกลุ่ม 
ประกอบกับกลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและขาดความเข้มแข็ง แนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
เครื่องแกงบ้านโหนด พบว่า ต้องมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง ทั้ง 4 ด้าน 
1) ด้านคน 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านการบริหารจัดการ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
(1) การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงให้มีบทบาทมากขึ้นในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง (3) ท าให้กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง
ในพ้ืนที่มีรายได้ที่แน่นอน (4) หาตลาดรองรับเพื่อจ าหน่ายสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้น 
 อัษฎางค์ รอไธสง (2559, หน้า 160-169) ได้ศึกษาการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลวดลาย
เฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกกกลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและหัตถกรรม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้วัสดุเสื่อกกลวดลาย
เฉพาะถิ่น 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเสื่อกก
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ลวดลายเฉพาะถิ่น โดยมีวิธีด าเนินงานวิจัย ขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก 
กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม ขั้นตอนที่ 2 คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุเสื่อกก
ลวดลายเฉพาะถิ่น ขั้นตอนที่ 3 คือ ประเมินความพึงพอใจของผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเสื่อกกลวดลายเฉพาะถิ่น ทั้งหมดมี 5 ด้าน คือ ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความสะอาด
สบายต่อการใช้งาน ด้านความแข็งแรง ด้านความสวยงามลักษณะเฉพาะท้องถิ่น และด้านการขนส่ง  
จากการวิเคราะห์ลวดลายเฉพาะถิ่นงานทอเสื่อกก กลุ่มพนมรุ้งเสื่อกกและงานหัตถกรรม จากการเข้าส ารวจ
ข้อมูลในพ้ืนที่แหล่งผู้ผลิต ได้ก าหนดลวดลายเฉพาะถิ่น จ านวน 6 ลวดลาย จากนั้นจึงใช้กรอบความคิด
แนวทางการศึกษาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านด้านความงาม มาเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์  เมื่อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านลวดลายเฉพาะถิ่น จ านวนด้านละ 3 ท่าน ประเมินและขอค าเสนอแนะ
เกี่ยวกับการน าลวดลายเฉพาะถิ่นไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรน าเอาลวดลายที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ลวดลายผีเสื้อ  
และรองลงมา คือ ลวดลายปราสาทเขาพนมรุ้ง มาผสมผสานร่วมกันในการออกแบบลวดลายเฉพาะถิ่น 
การวิเคราะห์ขั้นตอนการประเมินรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ที่ได้จากการสรุปลวดลาย
เฉพาะถิ่น โดยจากการเข้าส ารวจข้อมูลความต้องการรูปแบบของสินค้าในพื้นที่แหล่งผู้ผลิต น ามาสร้าง
แบบร่างและผ่านกระบวนการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมจ านวน 3 รูปแบบ ได้แก่ กล่องใส่ถุงพลาสติก
ที่ใช้แล้ว กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว และกล่องใส่ของชนิดพับเก็บ รูปแบบที่เหมาะสมที่สุด คือ กล่องใส่ถุงพลาสติก
ที่ใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยที่ (×= 4.64, S.D.=0.51) ความพึงพอใจของผู้จ าหน่ายและผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเสื่อกกโดยใช้ลวดลายเฉพาะถิ่นที่ได้ออกแบบแล้วพบว่าตะกร้าใส่ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 จุฑามาศ ทองแก้ว และคณะ (2559, หน้า 134-150) ได้ศึกษาการบริหารจัดการภูมิปัญญา 
พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟาง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มจักสาน
เชือกมัดฟางชุมชน ปลักชุมชนแสง ต าบลบ้านพลุ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และศึกษาการน าภูมิปัญญา
จากเชือกมัดฟางมาสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ใช้วิธีเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ สมาชิกกลุ่มจักสานเชือกมัดฟาง 16 คน กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มวัยรุ่น 20 คน กลุ่มวัย ท างาน 10 คน และกลุ่มผู้สูงอายุ 10 คน รวม 56 คน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มจักสานเชือดมัดฟาง เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของสมาชิก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองบ้านพลุ ภายหลังการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสานเชือกมัดฟางร่วมกับคณะผู้วิจัยด้วยการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาจักสานรูปแบบใหม่ ได้แก่ 
กิ๊บ ที่คาดผม หวีเสียบ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ช่วยให้มีผู้บริโภคเพ่ิมความสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
มากขึ้น ซึ่งเป็นความภูมิใจที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญานี้ให้อยู่คู่ชุมชนสืบไป 
 เอกชัย พุมดวง และยุสนีย์ โสมทัศน์ (2559, หน้า 10-24) ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มอาชีพ ในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มอาชีพ
ในการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 2) สร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพในชุมชน และ 3) หาแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การจัดการความรู้
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ของกลุ่มอาชีพ ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม 
การวิเคราะห์ปัญหา และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพ่ือศึกษา
เรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ การประกอบธุรกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีข้ันตอนในการจัดการความรู้ 5 ขั้น 
คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการใช้ความรู้ แต่ยังขาดการจัดเก็บ
และการสืบค้นความรู้ และ 3) กลยุทธ์การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนประกอบด้วย ด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ 2) การสร้าง
และการพัฒนาองค์ความรู้ 3) พัฒนาระบบการจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ และ 4) การสร้างและพัฒนา
ภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์ พบว่า เหมาะสมมากที่สุด  
และการประเมินความเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
 2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Vivienne Spurge & Claire Roberts (2004, pp. 123-129) พวกเขาได้ท างานวิจัยในชื่อเรื่อง 
broadband technology: an appraisal of the availability and use by small and medium sized 
enterprises โดยที่งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพบว่า โลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทาง e–commerce 
และการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม ICT ส าหรับ SMEs โดยมีความคิดริเริ่มที่ประสบการณ์สูง
ให้สามารถเข้าถึงได้ในราคาแพง โดยท าการตีความการสนับสนุนเทคนิค w-business ในการให้บริการ
ของ SMEs โดยแบบจ าลอง PITs ของ Foley และ Ram’s (2002) ซึ่งแบบจ าลองนี้รองรับความหลากหลาย
ของซอฟแวร์ และการประยุกต์แนวทางของ ICT และ e-business ใน SEMs โดยแบบจ าลองได้รวมเอา
สององค์ประกอบ คือ การก าหนดพ้ืนที่ที่ ICT สามารถใช้ประโยชน์ได้ และกิจกรรมใดบ้างที่มีการน า ICT 
ไปใช้ประโยชน์ด้วย ทั้งนี้แนวคิดที่ใช้ ICT จะยังคงมีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งจากการไต่ถาม SMEs ของการวิจัยนี้พบว่า แบบสอบถาม 480 ชุด ที่ถูกส่งออกไปถึงผู้ใช้ในส านักงาน
ที่ได้เลือกไว้มีเพียง 8 ชุด ที่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งอัตราการตอบสนองคิดเป็นร้อยละ 16.8 โดยทั้งหมด
มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและ 85% สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ อีกทั้งรัฐบาลและ
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ท าการปรับปรุงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และคาดหวังว่าผู้ประกอบการ 
SMEs ส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาไม่แพงภายใน 2-3 ปี 
 Kim. H (2007, pp. 95-101) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และกลุ่มเมืองศิลปะ 
โดยศึกษากรณีของคุณลักษณะที่ตั้งของห้องแสดงผลงานด้านศิลปะในกรุงโซลซึ่งงานวิจัยดังกล่าว 
ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมและศิลปะเป็นส่วนประกอบหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของเมืองศูนย์กลางในตลาดโลก โดยการบ ารุงรักษาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาวิจัยต้องการศึกษาบทบาทของศิลปินและพิพิธภัณฑ์ศิลปะในกระบวนการของการฟื้นฟู
ชุมชนเมือง ในภาคเหนือของอเมริกา และประเทศในยุโรปตะวันตก ผลการศึกษาวิจัยในด้านภูมิศาสตร์
ของห้องแสดงผลงานด้านศิลปะที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผลงานทางศิลปะและผู้บริโภคทางวฒันธรรม
ที่ยังคงมีเหลืออยู่ การวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูและปรับปรุงเมืองของพวกเขาเป็นการเชื่อมต่อกับ
ปริมาณการบริโภควัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งปกติจะพบเห็นได้น้อย จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้
ต้องการแสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของห้องแสดงผลงานด้านศิลปะในกรุงโซล และหนทาง
ที่จะสะท้อนเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาเมืองในอดีต สถานการณ์เฉพาะในอดีต และลักษณะของชุมชน
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ศิลปินสถานภาพทางสังคมซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิหลังของการรวมที่ตั้งของห้องแสดงผลงาน
ทางศิลปะจะดูการเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของผู้เป็นศิลปิน ธุรกิจทางศิลปะ และการประยุกต์ใช้ในตลาดโลก 
สถานที่ตั้งของห้องแสดงศิลปะในกรุงโซลดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบทางธุรกิจด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ 
และนโยบายสาธารณะ มากกว่าชุมชนศิลปะที่อยู่ในท้องถิ่น การเปลี่ยนสถานที่ตั้งของห้องแสดงผลงาน
ทางศิลปะในกรุงโซล คือ การทดสอบบริบทของการเพ่ิมขึ้นของค่าเช่าการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค 
และความผันผวนทางการตลาด 
 Ye, Z (2008, pp. 167-198) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส าหรับประเทศจีน
โดยท าศึกษาในส่วนของกลุ่มและผลการด าเนินงาน พบว่า อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (cultural industries) 
ของประเทศจีนก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 34 พันล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2006 โดยรัฐบาลจีนได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 17% ต่อปีและประเทศจีนมีการส่งออกเกี่ยวสินค้า
ทางวัฒนธรรมมีมูลค่าถึง 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2006 สอดคล้องกับรายงานของ UNESCO (2005, 
pp. 148-156) เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของสินค้าทางวัฒนธรรมและบริการพบว่าสหราชอาณาจักร 
อเมริกา และจีน ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมร่วมกันคิดเป็น 40% ของโลกในปี 2002 ในขณะที่ประเทศ
ในลาตินอเมริกา และอาฟริกามีสัดส่วนในการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวรวมกันน้อยกว่า 4% นอกจากนี้
จากรายงานระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของสินค้าทางวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นจาก 38 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี ค.ศ. 1994 ไปเป็น 60 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2002 โดยมีมูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรม
ทีเ่กี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
 Thomas (2011, pp. 45-52) the western development commission: WDC 
ได้จัดท าเอกสารการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ (economic impact assessment) ซึ่งเรียบเรียงโดย
ศูนย์นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในนามของ WDC เพ่ือท าการศึกษาเรื่อง the creative sector 
in the western region โดยอาศัยวิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากข้อมูล
ทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารนโยบายต่างๆ และรายงานการประชาสัมพันธ์ข่าวโดยหน่วยงานในภูมิภาคของรัฐ
และหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ยังท าการสมุมติภาพ
จ าลองออกเป็น 4 สถานการณ์ ได้แก่ สถานการณ์ที่ไม่มีการด าเนินการใดๆ (do nothing scenario) 
เป็นสถานการณ์ซึ่งไม่มีการแทรกแซงจากรัฐ อีกทั้ง การส่งเสริมระบบปฏิบัติ (promotion of networks of 
practice) โดยการสมมติตัวเลขระดับการสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมระบบระหว่างนักแสดงในภาคการสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการส่งเสริมการส่งออก (promotion of exports) โดยสมมติให้ภาครัฐมีส่วนช่วยสนับสนุน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกของไอร์แลนด์ในการส่งออกสินค้าและบริการ และสถานการณ์
การเจริญเติบโตสูง (high growth’ scenario) โดยสมมติให้สถานการณ์การส่งเสริมระบบปฏิบัติ
และการส่งเสริมการส่งออกถูกท าให้ควบคู่กันไปในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์
เหล่านี้ถูกจ าลองข้ึนเพ่ือที่จะวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจถัดไปในอนาคต (3 ปี และ 10 ปี) ประกอบกับ
การคาดการณ์การเจริญเติบโตของการหมุนเวียนการจ้างงานและการส่งออก โดยอาศัยวิธีการท านาย
จากการส ารวจ 234 บริษัท ซึ่งผลที่ไดมีนัยส าคัญออกมาในเชิงบวก 
 Young (2012, pp. 120-125) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาผู้บริโภคที่อยู่ทางตอนเหนือ
ของรัฐเซาร์แคโรไลนา เกี่ยวกับความรู้สึกท่ีจะจ่ายเงินด้วยราคาสูงเพ่ือซื้ออาหารของคลังอาหารท้องถิ่น
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โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้  เพื่อต้องการประเมินผู้บริโภคที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐ
เซาร์แคโรไลนา เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนระบบคลังอาหารท้องถิ่นและฟาร์มท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ผลของการวิจัยครั้งนี้ พบว่าผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพ่ิม 18 เปอร์เซ็นต์ส าหรับสินค้าที่ปลูกในท้องถิ่น
และยอมจ่ายอีกมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ส าหรับสินค้าที่บริจาค 
 สรุปการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยสภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มอาชีพ วิธีการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มอาชีพ ผู้น า
กลุ่มอาชีพ จุดเด่น จุดควรพัฒนาของกลุ่มอาชีพ ปัญหา ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ  
 ปัจจัยการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม ซึ่งได้แก่ 
การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด  ความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ความยากต่อการลอกเลียนแบบ 
การขายให้ได้ราคา วัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยี ความต้องการสินค้า การท่องเที่ยว  
 รูปแบบการบริหารบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด 
ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์แปลกใหม่ มีประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการและมีมูลค่าสมราคา 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก พัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และประเมินรูปแบบ
การบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีพ้ืนฐาน
อยู่บนกรอบความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกร ในการสัมภาษณ์ สอบถาม สภาพและปัจจัยการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกในอ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 8 กลุ่ม จ านวน 200 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง คือ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane’ (1967, อ้างถึงใน สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ และคณะ, 
2545, หน้า 127) โดยยอมให้มีความคาดเคลื่อนไม่เกิน + 5% ความเชื่อมั่น .95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 133 คน น าขนาดของกลุ่มตัวอย่างมาค านวณสัดส่วนตามประชากรของกลุ่มกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม ในแต่ละกลุ่ม และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ให้ครบ
ตามจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

กลุ่มท่ี ชื่อกลุ่ม จ านวนสมาชิก จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกหัวข้าว 30 20 
2 กลุ่มกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ม.3 25 17 
3 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแหน 30 20 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

กลุ่มท่ี ชื่อกลุ่ม จ านวนสมาชิก จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
4 กลุม่กระเป๋าสานเส้นพลาสติกบ้านปรือหวาย 25 17 
5 กลุ่มกระเป๋าสานเส้นพลาสติกเกาะขนุน 30 20 
6 กลุ่มกระเป๋าสานเส้นพลาสติกหนองยาว 25 17 
7 กลุ่มกระเป๋าสานเส้นพลาสติกต าบลเมืองเก่า 20 13 
8 กลุ่มธารทิพย์ 15 9 
 รวมจ านวนสมาชิกและกลุ่มตัวอย่าง 200 133 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
 1) แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ประกอบไปด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพ ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม ผู้น ากลุ่ม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/
กลุ่มอาชีพ จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ความต้องการ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative research) ของกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) แบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative research method) แบ่งเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ การด ารงต าแหน่งในกลุ่มอาชีพ ต าแหน่งบทบาทหน้าที่ทางสังคม สถานที่ท าการกลุ่มอาชีพ 
จ านวนสมาชิกท้ังหมด รายได้ปัจจุบันของกลุ่มอาชีพ การเปิดด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ปัญหาอุปสรรค
ที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
 ส่วนที ่2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ตอนที่ 1 ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผลก าไรของกลุ่มอาชีพ การใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การตอบสนองความต้องการของสมาชิก การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มีอาชีพที่มั่นคง 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ด้านความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ ด้านการขายได้ราคา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยี ด้านความต้องการสินค้า 
ด้านการท่องเที่ยว  
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 ส่วนที ่3 สภาพการด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพ 
ข้อมูลสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3.2.2 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) การสร้างแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์  
 (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 (2) สร้างแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยผ่านการตรวจพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 (3) น าโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ในด้านเนื้อหา ภาษา และส านวนที่ใช้ในการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 (4) ปรับปรุงเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง 
 (5) น าแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2) สร้างแบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (1) ศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร แนวคิด จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
 (2) ก าหนดกรอบแนวคิด นิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรมบ่งชี้ในการวิจัย 
 (3) สร้างข้อค าถามจากพฤติกรรมบ่งชี้ และรวบรวมเป็นแบบสอบถาม ในลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scales) ได้แก่ ระดับ การปฏิบัติมากที่สุด ระดับการปฏิบัติมาก 
ระดับการปฏิบัติปานกลาง ระดับการปฏิบัติน้อย และระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ดังนี้ 
 ระดับการปฏิบัติมากที่สุด ระดับคะแนน 5 
 ระดับการปฏิบัติมาก ระดับคะแนน 4 
 ระดับการปฏิบัติปานกลาง ระดับคะแนน 3 
 ระดับการปฏิบัติน้อย ระดับคะแนน 2 
 ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 
 (4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ในระหว่ างเดือน
พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการกับข้อค าถามและความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ซึ่งพิจารณาจากค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือตามวิธีของโลวิเนลลี และแฮมเบลตัน (Rowinelli & Hambleton, 1977; 
อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 67-79 โดยการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) เป็นความตรงที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่าเนื้อหา
ของข้อค าถามวัดได้ตรงกับ โครงสร้างกับวัตถุประสงค์แนวคิด ทฤษฎี ในประเด็นที่ต้องการจะสอบถาม 
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กับตัวแปรที่ต้องการศึกษา จ าแนกคะแนนพิจารณาเป็น 3 ระดับ ตามความคิดเห็น คือ แน่ใจว่าเหมาะสม 
(+1) ควรปรับปรุง (0) และแน่ใจว่าไม่เหมะสม (-1) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content 
validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: index of item objective congruence) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป โดยค่า IOC ของแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 ซึ่งแสดงไว้ใน  
 (5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอแปลงยาว และอ าเภอราชสาส์น จ านวน 30 คน ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 เพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์หาคุณภาพแบบสอบถาม 
 (6) น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ Cronbach เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .35 ถึง .91 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .914 
 (7) น าเครื่องมือมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ของคณาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.3.1 ขั้นตอนด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน รายละเอียดแต่ละข้ันตอนของการวิจัย
และพัฒนา ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก โดยผู้วิจัยเดินทาง
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธานกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก จ านวน 8 กลุ่ม ในประเด็น  
ข้อมูลพื้นฐาน วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม 
การบริหารจัดการกลุ่ม ผู้น ากลุ่ม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ 
ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ของอ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน าไปมอบด้วยตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
กับสมาชิกกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับคืนมาด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 น าข้อมูลสภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกและปัจจัย
ด้านการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่เก็บรวบรวมได้ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ร่างรูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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 ขั้นตอนที่ 4 การสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบความตรง
ของข้อมูลที่ได้รับและทดสอบสมมติฐาน ของรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
และผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยด าเนินการ
วางแผนสนทนา เวลา สถานที่ ผู้ร่วมสนทนา จัดเตรียมแนวค าถาม นัดหมาย เชิญสมาชิก จัดสนทนากลุ่ม 
บันทึกเทป จดบันทึก โดยคัดเลือกผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก เช่น ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าของธุรกิจ ผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
 ขั้นตอนที่ 5 น าร่างรูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบ ประเมิน
และรับรองรูปแบบบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปผลและข้อเสนอแนะ เพ่ือรายงานเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆ
ของการวิจัยที่ศึกษาอย่างมีเหตุผล รวมทั้งประโยชน์การน าผลการวิจัยไปใช้  
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น าข้อมูลมาพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) และเรียบเรียงสรุปเนื้อหา 
 3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ น าข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการตรวจให้คะแนนแล้ว
มาเปลี่ยนรหัสตัวเลข และบันทึกรหัสตัวเลขลงในเครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) ตามตัวแปรของกลุ่มตัวอย่าง สร้างตารางแจกแจงความถี่ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ตามบริบท ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ของคะแนนที่ได้ (rating scale) โดยใช้แนวความคิดของ เบสท์ (Best, 1981, p. 182) เพ่ือวิเคราะห์ผลน ามาใช้
ในการประมวลข้อมูล ดังนี้ 
 ระดับการปฏิบัตมิากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 
 ระดับการปฏิบัติมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 
 ระดับการปฏิบัติปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 
 ระดับการปฏิบัติน้อย ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 
 ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 
 3.4.3 ทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรอิสระที่จะท าให้เกิดค่า multicollinearity 
โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ product moment correlation)  
 3.4.4 วิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธีคัดตัวแปรเข้าสมการ
พยากรณ์แบบ stepwise เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.4.5 น าผลข้อมูลเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงปริมาณ มาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  
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3.5 สถิตที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.5.1 สถิติพื้นฐำน 
 1) การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) 
 2) ค่าร้อยละ (percentage) 
 3) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) 
 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 5) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ product moment correlation) 
 6) การถดถอยพหุ (multiple regression analysis) 
 3.5.2 สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือ ได้แก ่
 1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence) 
 2) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (discrimination) 
 3) ค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก   
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3 ตอน ตามล าดับดังนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.3 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

4.1 ผลการศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 การเก็บข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ด้วยการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม 
เหรัญญิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เกี่ยวกับ
สภาพและปัจจัยการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 4.1.1 สภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
 ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตามแบบบันทึกข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษา
สภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 8 กลุ่ม ของอ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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ตาราง 3 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ที ่ ชื่อกลุ่ม ที่ตั้งกลุ่ม ชื่อ-นามสกุล 

ประธานกลุ่ม 
จ านวน
สมาชิก
กลุ่ม 

การผลิต
สินค้า

จ าหน่าย
มาแล้ว 

(ปี) 
1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านโคกหัวข้าว 
บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 3 
บ้านโคกหัวข้าว  
ต.ท่าถ่าน 

นางสาวซ่อนกลิ่น ม่วงทา 30 5 

2 กลุ่มกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก หมู่ 3 

หมู่ 3 ต.พนมสารคาม นางสุกัญญา พงษ์เจริญ 25 5 

3 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
ต าบลหนองแหน 

อาคารศูนย์ 
การเรียนรู้  
ต.หนองแหน 

นางศรีเมือง โรจน์วีระ 30 2 

4 กลุ่มกระเป๋าสานเส้น
พลาสติกบ้านปรือหวาย 

หมู่ 4 บ้านปรือหวาย 
ต.เขาหินซ้อน 

นางสุดใจ เกตุสุวรรณ์ 25 2 

5 กลุ่มกระเป๋าสานเส้น
พลาสติกเกาะขนุน 

องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกาะขนุน 
ต.เกาะขนุน 

นางพึงใจ บุตรเพียร 30 3 

6 กลุ่มกระเป๋าสานเส้น
พลาสติกหนองยาว 

บ้านเลขท่ี 181 
หมู่ 12 ต. หนองยาว 

นางประทวน สงวนพันธุ์ 25 5 

7 กลุ่มกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก 
ต าบลเมืองเก่า 

หมู่บ้านเล้อ 
ต.เมืองเก่า 

นางโกสุม วรรณราช 20 5 

8 กลุ่มธารทิพย์ บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 7  
ต.บ้านซ่อง  

นางส ารวย ศรีเกษม 15 6 

 
 จากตาราง 3 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกอ าเภอพนมสารคามมีทั้งหมด 8 กลุ่ม 
ตั้งอยู่ในต าบลท่าถ่าน พนมสารคาม หนองแหน เขาหินซ้อน เกาะขนุน หนองยาว เมืองเก่า และต าบล
บ้านซ่อง มีการบริหารงานกลุ่มอาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน มีการผลิตสิ้นค้า
จ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ปี 
 1) วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติกในอ าเภอพนมสารคามส่วนใหญ่ ไม่ได้จดทะเบียน OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องจาก
เงื่อนไขการจดทะเบียนมีมาก กลุ่มอาชีพไม่มีความพร้อมในการจดทะเบียน และไม่ทราบเงื่อนไข
ของการจดทะเบียนว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ไม่ทราบข้อมูลว่าการจดทะเบียนมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
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ส่วนกลุ่มที่จดทะเบียน ต้องการยกระดับสินค้าและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือเป็นอาชีพเสริม
และเพ่ิมรายได ้
 2) หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม ให้การสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณในการฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติกอ าเภอพนมสารคาม พาไปศึกษาดูงานการท ากระเป๋าสานเส้นพลาสติก
จังหวัดทางภาคอีสาน และหน่วยงานพัฒนาชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) 
รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรในการออกแบบลวดลายบนเดคูพาส 
 3) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นกระเป๋าสานเส้นพลาสติกมีรูปแบบเป็นกระเป๋าสะพาย ตะกร้า 
กล่องใส่ทิชชู กล่องใส่ดินสอ กระเช้าใส่ของที่ระลึก มีการพัฒนารูปแบบโดยเพ่ิมการกรุผ้าด้านในของกระเป๋า 
ตกแต่งด้านนอกด้วยการติดเดคูพาส เพ่ือเพ่ิมลวดลายของกระเป๋าผลิตภัณฑ์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
ใช้ในการใส่ของใช้ และใส่ของที่ระลึกเพ่ือเป็นของฝาก แต่ยังไม่ได้ขอการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จากหน่วยงานใด ด าเนินการเพียงแต่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป มีปริมาณการผลิตสินค้า 1 สัปดาห์/
1 ชิ้นงาน 
 4) ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกมีเงินทุน 
โดยเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท แหล่งที่มาของเงินทุน โดยรวบรวมจากสมาชิกกลุ่ม และมีหน่วยงาน
สนับสนุนบางส่วน ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
มีความช านาญ และสามารถเป็นวิทยากรได้ เนื่องจากเป็นความช านาญที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ประธานกลุ่มมีความรู้ ความสามารถ และได้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นวิทยากรได้ 
สถานที่ตั้งของสถานที่ท าการกลุ่ม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม มีวิธีการจัดสรรรายได้ของกลุ่ม 
โดยสมาชิกน าชิ้นงานที่ท ามาส่งตามก าหนดก็จะจ่ายรายได้ตามที่ตกลงกัน มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม แหล่งจ าหน่ายประจ า คือ ตลาดในกรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งอ าเภอพนมสารคาม ออกบูทงาน
ขายสินค้าทั่วไป ปีที่ผ่านมามียอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า วัตถุดิบ 
หรือติดต่อช่วยเหลือกัน 
 5) การบริหารจัดการกลุ่มมีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกกลุ่มอาชีพตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ มีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม เป็นรายเดือน ไม่มีการก าหนดการประชุมสมาชิกกลุ่ม 
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้สมาชิกปฏิบัติตามชัดเจน มีการจัดเก็บเอกสาร
ของกลุ่มเป็นระบบ ตามระบบของกลุ่มอาชีพ ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มอาชีพ 
มีการจดบันทึกยอดการจัดจ าหน่ายของตนเอง 
 6) ผู้น ากลุ่ม รูปแบบวิธีการคัดเลือกผู้น ากลุ่มอาชีพ มีการประชุมโดยเสนอผู้แทนแล้ว
ทุกคนร่วมให้คะแนน ฝ่ายที่มีคะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้น ากลุ่ม ผู้น ากลุ่มอาชีพมีการติดตามประเมินผล
การท างานของกลุ่ม มีการให้ค าแนะน า เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม 
โดยมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
 7) จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ มีความสวยงาม คงทน และไม่มีในชุมชน มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีแหล่งที่ส่งจ าหน่าย 
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 8) จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ พัฒนารูปแบบให้หลากหลาย การรวมกลุ่ม
อาชีพ การหาทุน การสนับสนุน 
 9) ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ขาดเงินทุน และแรงงานในการผลิตสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดลวดลายที่แปลกใหม่ ไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวร 
ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีโอกาสน าสินค้าไปแสดงในงานแสดงสินค้า เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
และไม่ทราบวันเวลา และสถานที่จัดงานแสดงสินค้าต่างๆ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่าน
คณะกรรมการกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการก าหนดราคาสินค้าไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขายการสนับสนุน
จากผู้ซื้อในชุมชน 
 10) ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีความต้องการ
ในการต่อยอดความรู้เดิมให้เพ่ิมข้ึน ต้องการฝึกเพ่ิมเติมในการท าลวดลายใหม่ๆ ต้องการเพ่ิมเติมความรู้
ด้านการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนในด้านการให้ความรู้ 
และการบริหารจัดการธุรกิจ 
 4.1.2 ระดับปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐาน โดยการแจกแจงจ านวนและหาค่าร้อยละ โดยมีสัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 X  แทน ค่าเฉลี่ย  
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบใน t – distribution 
 F แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบใน F – distribution 
 SS แทน ผลรวมก าลังสอง (sum of squares) 
 MS แทน ค่าก าลังสองเฉลี่ย (mean square) 
 Df แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
 p-value แทน ระดับนัยส าคัญ (significance) 
 SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเนื่องจากการวัด 
 R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 Adjusted R2 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง 
 A แทน ค่าคงที่ 
 Y แทน ความส าเร็จในการบริหารธุรกิจของกลุ่มอาชีพ 
 X1 แทน ด้านการบริหารจัดการ 
 X2 แทน ด้านการผลิต 
 X3 แทน ด้านการตลาด 
 X4 แทน ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า 
 X5 แทน ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 
 X6 แทน ด้านการขายได้ราคา 
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 X7 แทน ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 X8 แทน ด้านเทคโนโลยี 
 X9 แทน ด้านความต้องการสินค้า 
 X10 แทน ด้านการท่องเที่ยว 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ตาราง 4 จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอาชีพ  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
(N=133) 

ร้อยละ 

1. เพศ   
           ชาย 10 7.52 
           หญิง 123 92.48 

รวม 133 100.00 
2. ช่วงอายุ    
          25-40 ปี 45 33.83 
          41-59 ปี 59 44.36 
          59-60 ปี 19 14.29 
          60 ปีขึ้นไป 10 7.52 

รวม 133 100.00 
3. สถานภาพ   
          โสด 23 17.29 
          สมรส 99 74.44 
          หย่าร้าง/หม้าย 11 8.27 

รวม 133 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
          ประถมศึกษา 31 23.31 
          มัธยมศึกษาตอนต้น 40 30.08 
          มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 37 27.82 
          ปวช. 7 5.26 
          ปวส. 6 4.51 
          ปริญญาตรี 12 9.02 

รวม 133 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
(N=133) 

ร้อยละ 

5. อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
          ท าไร่ 10 7.52 
          ท านา 33 24.81 
          ท าสวน 24 18.05 
          รับจ้าง 65 48.87 
          ค้าขาย 35 26.32 
          ปศุสัตว ์ 3 2.26 
6. ต าแหน่งในกลุ่มอาชีพ   
          ประธานกลุ่มอาชีพ 15 11.28 
          รองประธานกลุ่มอาชีพ 2 1.50 
          เหรัญญิกกลุ่มอาชีพ 3 2.26 
          สมาชิกกลุ่มอาชีพ 82 61.65 
          อ่ืนๆ 31 23.31 

รวม 133 10.00 
7. ต าแหน่งบทบาททางสังคม   
          คณะกรรมการหมู่บ้าน 41 30.83 
          คณะกรรมการกองทุนชุมชน 6 4.51 
          คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี 10 7.52 
          ผู้น าชุมชน 8 6.02 
          ปราชญ์ชาวบ้าน 4 3.01 
          อ่ืนๆ 64 48.12 

รวม 133 100.00 
8. สถานที่ท าการกลุ่มอาชีพ   
          บ้านของหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม 61 45.86 
          บ้านของสมาชิกกลุ่ม 13 9.77 
          สถานที่ภายในชุมชน 22 16.54 
          อ่ืนๆ 37 27.82 

รวม 133 100.00 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

63 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
(N=133) 

ร้อยละ 

9. จ านวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มอาชีพ   
          10 – 20 คน 80 60.15 
          21 – 30 คน 51 38.35 
          31 – 40 คน 2 1.50 

รวม 133 100.00 
10. รายได้ของกลุ่มอาชีพเฉลี่ย/ต่อเดือน   
          ต่ ากว่า  10,000  บาท 118 88.72 
         10,000 – 19,999  บาท 13 9.78 
         20,000 – 29,999  บาท 2 1.50 

รวม 133 100.00 
11. กลุ่มอาชีพเปิดด าเนินการมาแล้วกี่ปี   
        น้อยกว่า  5  ปี 118 88.72 
        5 – 10 ปี 15 11.28 

รวม 133 100.00 
12. ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       ขาดเงินทุนหมุนเวียน 88 66.17 
       ไม่มีตลาดรองรับสินค้า 24 18.05 
       ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ 31 23.31 
       ขาดนักวิชาการถ่ายทอดความรู้ 28 21.05 
       ขาดแรงงาน 17 12.78 
       อ่ืนๆ 33 24.81 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 92.48 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 7.52   
 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.36 รองลงมา มีอายุอยู่ในช่วง 25-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 33.83 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 56-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74.44 รองลงมา มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 17.29 
มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.27  
 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 30.08 
รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ คิดเป็นร้อยละ 27.82 รองลงมา ระดับประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 23.31 และมีการศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 4.51 
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 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 48.87 รองลงมา ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
26.32 รองลงมา ท านา คิดเป็นร้อยละ 24.81 และปศุสัตว์ เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 2.26 
 ต าแหน่งในกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นสมาชิกลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.65 รองลงมา อยู่ในต าแหน่งอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 23.31 
รองลงมา เป็นประธานกลุ่มอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 11.28  
 ต าแหน่งบทบาททางสังคม ส่วนใหญ่เป็นมีต าแหน่งอ่ืนๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.12 
รองลงมา มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 30.38 รองลงมา เป็นคณะกรรมการ
กองทุนบทบาทสตรี คิดเป็นร้อยละ 7.52 และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 3.01 
 สถานที่ท าการกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นบ้านของหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.86 รองลงมา เป็นสถานที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 27.82 รองลงมา เป็นสถานที่ภายในชุมชน เช่น 
วัด โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.54 และบ้านของสมาชิกกลุ่ม เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 9.77  
 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 10-20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.15 รองลงมา มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 21-30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.35 และมีสมาชิกอยู่ระหว่าง 
31-40 คน เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 1.50  
 รายได้ของกลุ่มเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 รองลงมา 10,000-
19,999 คิดเป็นร้อยละ 9.78 และ 20,000–29,999 บาท เป็นล าดับสุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 1.50 
 กลุ่มอาชีพเปิดด าเนินการมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.72 รองลงมา 5 -10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 11.28  
 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดเงินทุน
หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 66.17 รองลงมา เป็นปัญหาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 24.81 รองลงมา มีปัญหา
ขาดวัสดุ/อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.31 รองลงมา มีปัญหาในเรื่องการขาดนักวิชาการถ่ายทอดความรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 21.05 และปัญหาการขาดแรงงานเป็นล าดับสุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 12.78 
 ตอนที่ 2 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน

เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ การปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

ผลก าไรของกลุ่มอาชีพ 3.63 0.20 มาก 5 
การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.47 0.15 มาก 2 
การตอบสนองความต้องการของสมาชิก 4.18 0.49 มาก 4 
การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 4.66 0.99 มากที่สุด 1 
สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มีอาชีพที่มั่นคง 4.43 0.24 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.80 มาก  
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 จากตาราง 5 พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.25, S.D.=0.80) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า ( X =4.66, S.D.=0.99) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X =4.47, S.D.=0.15) ด้านสมาชิก
มีรายได้เพ่ิมขึ้น/มีอาชีพที่มั่นคง ( X =4.43, S.D.=0.24) ด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
( X =4.18, S.D.=0.49) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ผลก าไรของกลุ่มอาชีพ ( X =3.63, S.D.=0.20) 
 
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน

เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านผลก าไรของกลุ่มอาชีพ 
 

ด้านผลก าไรของกลุ่มอาชีพ 
การปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน ามา 
   เป็นเงินปันผลให้สมาชิกได้ 

3.76 0.43 มาก 2 

2. ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน าไป 
   ขยายกิจการของกลุ่มได้ 

3.31 0.47 ปานกลาง 3 

3. ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน ามาใช้ 
   เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานกลุ่มได้ 

3.83 0.42 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.63 0.20 มาก  
 

 จากตาราง 6 พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านผลก าไรของกลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.63, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน ามาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานกลุ่มได้ อยู่ในระดับมาก ( X =3.83, S.D.=0.42) รองลงมา คือ ผลก าไร
จากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน ามาเป็นเงินปันผลให้สมาชิกได้ อยู่ในระดับมาก( X =3.76, S.D.=0.43) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน าไปขยายกิจการของกลุ่มได้ 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.31, S.D.=0.47)  
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    

ด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อับดับ 
1. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานในชุมชน 4.29 0.35 มาก 2 
2. วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ผลิตสินค้า 
   น ามาจากสมาชิก 

4.66 0.25 มากที่สุด 1 

รวมเฉลี่ย 4.47 0.15 มาก  
 

 จากตาราง 7 พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.47, S.D.=0.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้
ผลิตสินค้าน ามาจากสมาชิก อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66, S.D.=0.25) รองลงมา คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการจักสานในชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =4.29, S.D.=0.35)  
 
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน

เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

    

ด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
การปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. สมาชิกได้รับการฝึกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพ 
   จากภายในและภายนอกกลุ่ม โดยการสนับสนุน 
   ของกลุ่ม 

4.77 0.20 มากที่สุด 1 

2. สมาชิกมีการพบปะช่วยเหลือและท ากิจกรรม 
    ร่วมกันในด้านการประกอบอาชีพมากข้ึน 

4.74 0.22 มากที่สุด 2 

3. จัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว 
    ของสมาชิกอย่างทั่วถึง (เช่น ค่ารักษาพยาบาล  
    สามารถยืมเงินทุนกลุ่ม ยืมวัสดุอุปกรณ์กลุ่ม ฯลฯ) 

2.63 0.50 ปานกลาง 4 

4. กลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกได้รับข่าวสารวิชาการ 
    ในด้านอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

4.59 0.27 มากที่สุด 3 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.49 มาก  
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 จากตาราง 8 พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิก มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.18, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สมาชิกได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือการประกอบอาชีพจากภายในและภายนอกกลุ่ม โดยการสนับสนุนของกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด 
( X =4.77, S.D.=0.20) สมาชิกมีการพบปะช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกันในด้านการประกอบอาชีพมากขึ้น 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.74, S.D.=0.22) กลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกได้รับข่าวสารวิชาการในด้านอาชีพ
เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.59, S.D.=0.27) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ จัดสรร
สวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอย่างทั่วถึง (เช่น ค่ารักษาพยาบาล สามารถยืมเงินทุนกลุ่ม 
ยืมวัสดุอุปกรณ์กลุ่ม ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.63, S.D.=0.50)  
   
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน 

เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
    

ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
การปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับ 
    ความต้องการของตลาด 

4.70 0.23 มากที่สุด 1 

2. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
    มีความหลากหลาย แปลกใหม่ 
    ตามความต้องการของผู้บริโภค 

4.66 0.25 มากที่สุด 2 

3. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ 
    ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

4.62 0.26 มากที่สุด 3 

รวมเฉลี่ย 4.66 0.99 มากที่สุด  
 

 จากตาราง 9 พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.66, S.D.=0.99) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
เรียงล าดับดังนี้ การพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ( X =4.70, S.D.=0.23) 
รองลงมา คือ พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ มีความหลากหลาย แปลกใหม่ตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ( X =4.66, S.D.=0.25) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า ( X =4.62, S.D.=0.26)  
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน 
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มีอาชีพ 
ที่มั่นคง 

 
ด้านสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มีอาชีพที่มั่นคง การปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. รายได้เพ่ิมขึ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 4.17 0.37 มาก 3 
2. การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพท าให้มีงานท า 
    ลดปัญหาการว่างงานได้ 

4.25 0.35 มาก 2 

3. การรวมกลุ่มประกอบอาชีพท าให้สมาชิก 
    มีอาชีพที่มั่นคง และพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ 

4.89 0.14 มากที่สุด 1 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.24 มาก  
 
 จากตาราง 10 พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มีอาชีพที่มั่นคง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.43 S.D.=0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การรวมกลุ่มประกอบอาชีพท าให้สมาชิก
มีอาชีพที่มั่นคง และพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.89 S.D.=0.14) รองลงมา คือ
การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพท าให้มีงานท า ลดปัญหาการว่างงานได้ อยู่ในระดับมาก ( X =4.25 S.D.=0.35) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ รายได้เพ่ิมขึ้นจากการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ อยู่ในระดับมาก 
( X =4.17 S.D.=0.37)  
 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ  กระเป๋าสานเส้น
พลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ 
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 3.64 0.56 มาก 8 
2. ด้านการผลิต 3.61 0.49 มาก 10 
3. ด้านการตลาด 3.67 0.46 มาก 7 
4. ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า 3.63 0.46 มาก 9 
5. ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 3.73 0.64 มาก 6 
6. ด้านการขายได้ราคา 3.78 0.62 มาก 3 
7. ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.76 0.43 มาก 4 
8. ด้านเทคโนโลยี 3.79 0.43 มาก 2 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ 
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

9. ด้านความต้องการสินค้า 3.80 0.56 มาก 1 
10. ด้านการท่องเที่ยว 3.75 0.55 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.72 0.37 มาก  
 
 จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.72, 
S.D.=0.37) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านความต้องการ
สินค้า ( X =3.80, S.D.=0.56) ด้านเทคโนโลยี ( X =3.79, S.D.=0.43) ด้านการขายได้ราคา ( X =3.78, 
S.D.=0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ด้านการผลิต ( X =3.61, S.D.=0.49)  
 
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารจัดการ 
 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

1. มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการที่ก าหนด 
   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 
   อย่างชัดเจน 

3.55 0.89 มาก 7 

2. มีกฎระเบียบของกลุ่มให้คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ 
   และสมาชิกปฏิบัติตามอย่างชัดเจน 

3.83 0.80 มาก 3 

3. มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน ได้แก่  
   การท าบัญชี การท าการตลาด การออกแบบ 
   ผลิตภัณฑ์ หรือการอบรมด้านอื่นๆ 

3.92 0.83 มาก 2 

4. มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ 
   ในการปฏิบัติจริง 

3.93 0.75 มาก 1 

5. มีระบบบัญชีและการเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 3.77 0.84 มาก 4 
6. มีการจัดท าบัญชีรายละเอียดรายรับ                
   รายจ่ายทุกเดือน 

3.51 0.89 มาก 8 

7. ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้น า 3.55 0.88 มาก 6 
8. มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 
   อย่างสม่ าเสมอ 

3.36 0.88 ปานกลาง 10 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

9. สมาชิกลุ่มมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และ 
    มีความรับผิดชอบในการท างาน 

3.43 0.87 ปานกลาง 9 

10. สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกันและ 
     มีการปฏิบัติงานเป็นทีม 

3.57 0.93 มาก 5 

รวมเฉลี่ย 3.64 0.56 มาก  
 
 จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.64, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติจริง ( X =3.93, S.D.=0.75) มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน ได้แก่  
การท าบัญชี การท าการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการอบรมด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก ( X =3.92, 
S.D.=0.83) มีกฎระเบียบของกลุ่มให้คณะกรรมการกลุ่มอาชีพและสมาชิกปฏิบัติตามอย่างชัดเจน 
( X =3.83, S.D.=0.83) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการประชุมคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.36, S.D.=0.88)  
 
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ 

กลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการผลิต 
 

ปัจจัยด้านการผลิต ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

1. มีการวางแผนในการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า 3.45 0.58 ปานกลาง 9 
2. มีการจัดท าสต๊อกของวัตถุดิบส าหรับใช้ในการผลิต 3.38 0.64 ปานกลาง 11 
3. มีการน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าท าให้

ได้ผลผลิตที่มีคุณค่า 
3.48 0.63 ปานกลาง 8 

4. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ 3.66 0.64 มาก 5 
5. มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า 3.63 0.66 มาก 6 
6. มีการเปรียบเทียบระหว่างจ านวนที่ผลิตจริงกับ

แผนการผลิตที่ก าหนดไว้ 
3.44 0.65 ปานกลาง 10 

7. มีกระบวนการผลิตเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน 3.63 0.66 มาก 7 
8. มีการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.67 0.71 มาก 4 
9. มีการผลิตโดยเน้นคุณภาพของสินค้า 4.07 0.70 มาก 1 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการผลิต ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

10. มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อน
ออกจ าหน่ายทุกครั้ง 

3.81 0.56 มาก 2 

11. กลุ่มอาชีพมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต 

3.38 0.87 ปานกลาง 12 

12. กลุ่มอาชีพมีการค านวณต้นทุนการผลิต 3.75 0.71 มาก 3 
รวมเฉลี่ย 3.61 0.49 มาก  

 
 จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการผลิต มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.61, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการผลิตโดยเน้นคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับมาก 
( X =4.07, S.D.=0.70) มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ าหน่ายทุกครั้ง ( X =3.81, S.D.=0.56) 
กลุ่มอาชีพมีการค านวณต้นทุนการผลิต ( X =3.75, S.D.=0.71) อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ กลุ่มอาชีพมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =3.38, S.D.=0.87)  
 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการตลาด ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

1. มีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนการผลิต 3.79 0.64 มาก 1 
2. มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกลุ่มอยู่เสมอ 3.78 0.60 มาก 2 
3. มีการคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้า 3.72 0.66 มาก 5 
4. มีการเปรียบเทียบจ านวนผลผลิตที่ขายได้จริง 
   กับยอดขายที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 

3.69 0.65 มาก 6 

5. มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.51 0.68 มาก 11 
6. มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านราคา 3.64 0.66 มาก 7 
7. มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริม 
   ทางการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือระบบการรับคืนผลิตภัณฑ์  

3.58 0.65 มาก 9 

8. มีการขยายช่องทางตลาดโดยการติดต่อน าสินค้า 
   ฝากขาย เป็นต้นว่า ร้านค้าชุมชน หรือห้างสรรพสินค้า  

3.56 0.72 มาก 10 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการตลาด ระดับการน าไปปฏิบัติ 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

9. มีการแสวงหาตลาดอยู่เสมอ 3.76 0.64 มาก 3 
10. มีการจดบันทึกข้อมูลทางด้านการตลาด ได้แก่  
     ยอดขาย ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3.63 0.76 มาก 8 

11. มีการคิดต้นทุนทางการตลาด 3.75 0.66 มาก 4 
รวมเฉลี่ย 3.67 0.46 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตลาด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.67, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้  
มีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนการผลิต ( X =3.79, S.D.=0.64) มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ของกลุ่มอยู่เสมอ ( X =3.78, S.D.=0.60) มีการแสวงหาตลาดอยู่เสมอ ( X =3.76, S.D.=0.64) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ ์( X =3.51, S.D.=0.68)  
 
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความเป็นเอกลักษณ์
ของสินค้า 

 
ปัจจัยด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. การสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ 
   เฉพาะตัวไม่ซ้ าใคร 

3.87 0.63 มาก 1 

2. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า 3.48 0.68 ปานกลาง 6 
3. น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า 3.33 0.93 ปานกลาง 7 
4. สร้างสรรค์สินค้าให้มีลักษณะเฉพาะถิ่น 3.63 0.56 มาก 4 
5. สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีดึงดูดความสนใจ 
   ของผู้บริโภค 

3.75 0.65 มาก 3 

6. ใช้ตราสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ 3.54 0.67 มาก 5 
7. แต่งเรื่องราว เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น 
   เป็นที่สนใจของผู้บริโภค 

3.82 0.81 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.63 0.46 มาก  
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 จากตาราง 15 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.63, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การสร้างสรรค์สินค้าให้มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ าใคร อยู่ในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=0.63) มีการแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ( X =3.82, S.D.=0.81) การสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์ให้มีดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก ( X =3.75, S.D.=0.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.51, S.D.=0.68)  
 
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ 

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ 

 

ปัจจัยด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 
ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. สร้างสรรค์สินค้าให้มีความแตกต่างจากสินค้า 
   ที่มีในท้องตลาด 

3.67 0.65 มาก 3 

2. สร้างสรรค์สินค้าให้มีลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง 3.69 0.64 มาก 2 
3. สร้างสรรค์สินค้าให้มีดีไซน์ที่สวยแปลกตา 
   อย่างที่ไม่มีใครเคยท ามาก่อน 

3.84 0.82 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.73 0.64 มาก  
 

 จากตาราง 16 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.73, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย 
สร้างสรรค์สินค้าให้มีดีไซน์ที่สวยแปลกตาอย่างที่ไม่มีใครเคยท ามาก่อน ( X =3.84, S.D.=0.82) สร้างสรรค์
สินค้าให้มีลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง ( X =3.69, S.D.=0.64) และสร้างสรรค์สินค้าให้มีความแตกต่าง
จากสินค้าที่มีในท้องตลาด ( X =3.67, S.D.=0.65)  
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านขายได้ราคา 

 

ปัจจัยด้านขายได้ราคา 
ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมสูง 3.85 0.81 มาก 2 
2. สินค้าของสามารถขายได้ราคาสูงกว่า เมื่อเทียบ

จากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของคู่แข่ง 
3.59 0.78 มาก 3 

3. สินค้าจ าหน่ายได้เนื่องจากสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อ 

3.93 0.74 มาก 1 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.62 มาก  
 

 จากตาราง 17 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการขายได้ราคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.79, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย สินค้าจ าหน่ายได้
เนื่องจากสนองความต้องการของผู้ซื้อ ( X =3.93, S.D.=0.74) สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมสูง ( X =3.85, S.D.=0.81) 
และสินค้าสามารถขายได้ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของคู่แข่ง ( X =3.59, 
S.D.=0.78)  
 
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพ

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. การสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเชื่อมโยง 
   กับรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.87 0.64 มาก 1 

2. การสร้างสรรค์สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่ง 
   ในการท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.72 0.55 มาก 4 

3. การสร้างสรรค์สินค้าโดยการผสมผสาน 
   ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสภาพแวดล้อม 
   ของโลกในปัจจุบัน 

3.76 0.57 มาก 3 

4. การสร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณค่าทางวัฒนธรรม 3.60 0.57 มาก 5 
5. การน าเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง 
   ในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

3.84 0.49 มาก 2 

รวมเฉลี่ย 3.76 0.43 มาก  
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 จากตาราง 18 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.76, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย 
การสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  ( X =3.87, S.D.=0.64) 
การน าเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ( X =3.84, S.D.=0.49) 
การสร้างสรรค์สินค้าโดยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน 
( X =3.76, S.D.=0.57) การสร้างสรรค์สินค้าโดยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสภาพแวดล้อม
ของโลกในปัจจุบัน ( X =3.72, S.D.=0.55) และสร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ( X =3.60, 
S.D.=0.57)  
 
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านเทคโนโลยี 
 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. มีการค้นคว้าวิจัยด้านกระบวนการผลิต 
   เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

3.94 0.81 มาก 1 

2. มีการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
   การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย 

3.81 059 มาก 4 

3. มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
   การขายสินค้า 

3.88 0.53 มาก 2 

4. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า 3.87 0.70 มาก 3 
5. มีเทคโนโลยีในการจ าหน่ายสินค้า 3.73 0.62 มาก 6 
6. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สินค้าท่านได้รับ 
   การปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

3.68 059 มาก 8 

7. มีการติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
   ทางเทคโนโลยีมาให้ความรู้ 

3.80 0.63 มาก 5 

8. มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือน าความรู้ 
   ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า 

3.70 0.57 มาก 7 

รวมเฉลี่ย 3.79 0.43 มาก  
 

 จากตาราง 19 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.79, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
มีการค้นคว้าวิจัยด้านกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( X =3.94, S.D.=0.81) มีการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารการขายสินค้า ที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ( X =3.88, S.D.=0.53) 
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มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า ( X =3.87, S.D.=0.70) ส่วนข้อในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สินค้าได้รับ
การปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น ( X =3.60, S.D.=0.57)  
 
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความต้องการสินค้า 
 

ปัจจัยด้านความต้องการสินค้า 
ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสินค้าของท่านสามารถ 
   จ าหน่ายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.84 0.63 มาก 2 

2. สินค้าสามารถขายให้กับท้ังชาวไทย 
   และชาวต่างชาติ 

3.62 0.66 มาก 3 

3. ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีความหลากหลาย 3.93 0.73 มาก 1 
รวมเฉลี่ย 3.80 0.56 มาก  

 
 จากตาราง 20 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความต้องการของสินค้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =3.80, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ ผู้ซื้อสินค้าที่มีความหลากหลาย ( X =3.93, S.D.=0.73) มีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสินค้า สามารถจ าหน่าย
ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ( X =3.84, S.D.=0.63) สินค้าสามารถขายให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
( X =3.62, S.D.=0.66)  
 
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ 

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว 
ระดับการน าไปปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวมีผล 
   ต่อการเติบโตของยอดจ าหน่ายสินค้า 

3.93 0.74 มาก 1 

2. สินค้าและการท่องเที่ยวส่งผลในทางบวก 
   ซึ่งกันและกัน 

3.77 0.65 มาก 3 

3. สินค้ามีส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง 
   มาเยือนหรือแวะพักในท้องถิ่น 

3.54 0.81 มาก 4 

4. มีการปรับเปลี่ยนสินค้าเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 3.77 0.64 มาก 2 
รวมเฉลี่ย 3.75 0.55 มาก  
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 จากตาราง 21 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.75, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อเรียงตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวมีผลต่อการเติบโตของยอดจ าหน่ายสินค้า ( X =3.93, S.D.=0.64) 
สินค้าและการท่องเที่ยวส่งผลในทางบวกซ่ึงกันและกัน ( X =3.77, S.D.=0.64) มีการปรับเปลี่ยนสินค้า
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ( X =3.77, S.D.=0.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย สินค้ามีส่วนช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนหรือแวะพักในท้องถิ่น ( X =3.54, S.D.=0.81)  
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
รวม 10 ตัวแปร เพ่ือทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรต้น เนื่องจากตัวแปรต้นแต่ละตัวต้องเป็น
อิสระจากกันและกัน เพราะหากตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์กันสูง จะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
ไม่คงที่ ส่งผลให้การท านายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเท่ากับใช้ตัวแปรท านายซ้ าซ้อนกัน (ผ่องพรรณ 
ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2555, หน้า ข) ดังนี้ 

 
ตาราง 22 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน

เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y 
X1 1.00           
X2 .236* 1.00          
X3 .165 .670* 1.00         
X4 -.002 .668* .655* 1.00        
X5 -.146 .231* .404* .505* 1.00       
X6 -.135 .340* .496* .642* .722* 1.00      
X7 -.014 .559* .480* .730* .671* .650* 1.00     
X8 .036 .632* .638* .687* .687* .661* .757* 1.00    
X9 -.113 .318* .479* .595* .731* .771* 664* .714* 1.00   
X10 .029 .381* .441* .496* .581* .456* .636* .704* .573* 1.00  
Y .346 .465* .419 .516* .384* .244 .500 .797* .284 .674* 1.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 22 พบว่า ตัวแปรของปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X8) 
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มีค่าความสัมพันธ์ (rx8y=.797) รองลงมา ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว (X10) มีค่าความสัมพันธ์ (rx10y=.674) 
รองลงมา ปัจจัยด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า (X4) มีค่าความสัมพันธ์ rx4y=.516 รองลงมา 
ปัจจัยด้านการผลิต (X2) มีค่าความสัมพันธ์ (rx2y=.465) และปัจจัยด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ (X5) 
มีความสัมพันธ์กับการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพน้อยที่สุด มีความสัมพันธ์ (rx4y=.384) และพบว่าไม่มีตัวแปรใด
มีความสัมพันธ์กันเกิน 0.85 จึงสามารถน าตัวแปรต้นทั้งหมด วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แบบ stepwise 
multiple regression เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป 
 
ตาราง 23  การวิเคราะห์การถดถอยพหุของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ

กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 
ตัวแปร การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋า

สานเส้นพลาสติก 

(n=133) 

p-value 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

1. ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ (X5) .528 0.042 0.000* 

2. ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า (X4) 1.285 0.202 0.005* 

3. ด้านการผลิต (X2) .628 0.057 0.001* 

4. ด้านเทคโนโลยี (X8) .254 0.929 0.000* 

5. ด้านการท่องเที่ยว (X10) .105 0.066 0.043* 

R = 0.719    Adjusted R2 = 0.647      SEest = 0.459      a = 0.348     F = 66.541 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตาราง 23 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ (X5) ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า (X4) ด้านการผลิต (X2) 
ด้านเทคโนโลยี (X8) และด้านการท่องเที่ยว (X10) เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวม (y) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมการพยากรณ์ โดยท าการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณใหม่ 
ประกอบด้วยตัวแปรข้างต้นซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ (R) 
เท่ากับ 0.719 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.647
และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.459 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
 
  y = 0.348+0.682(X2)+1.285(X4)+0.528(X5)+0.254(X8)+0.105(X10) 
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 กล่าวคือ เมื่อหากกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการผลิตสินค้า เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพ่ิมข้ึน 0.628 หน่วย (b=0.628) 
 หากกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพ่ิมข้ึน 1.285 หน่วย (b=1.285) 
 หากกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าที่มีความยากต่อการลอกเลียนแบบเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย 
จะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพ่ิมขึ้น 0.528 หน่วย 
(b=0.528) 
 หากกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความส าเร็จ ในการบริหารกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพ่ิมข้ึน 0.254 หน่วย (b=.254) 
 หากกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการท่องเที่ยว เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพ่ิมข้ึน 0.105 หน่วย (b=0.105) 
 ตอนที่ 5 สภาพการด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผลจากการรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์ สอบถามและบันทึกข้อมูลสภาพ
การด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการคิดลวดลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานเดคูพาจและมีการคิดสร้างสรรค์กระเป๋าที่มีลาย
โดยเราน าเส้นพลาสติกสีต่างๆ มาออกแบบให้มีความเป็นเฉพาะตัวขึ้นมา และคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ เช่น 
เส้นพลาสติกอย่างดีที่มีความยึดหยุ่นไม่เปราะหรือแตกง่าย วัสดุ ฝาครอบกระเป๋าที่มีความหลายหลายมากขึ้น 
และภายในกระเป๋าเราได้กรุผ้าด้านในเพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์น่าใช้และสวยงาม นอกจากกระเป๋าเดคูพาจแล้ว
ทางกลุ่มได้คิดและพัฒนากระเป๋า โดยการใช้การออกแบบ “เส้นสายลายสี” เพ่ือให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
แบบเส้นสายลายสี 
 
4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลสภาพการด าเนินงานกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก จากตอนที่ 1 มาพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดังนี้ 
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             4.2.1 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
 
ภาพ 3 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 จากภาพ 3 รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยอธิบายรูปแบบได้ดังนี้ 
 1) ด้านการบริหารจัดการ 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือต้องการฝึกอาชีพ โดยใช้งบประมาณในการฝึกอาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม จากนั้นก็มีการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ 
ได้แก่ประธาน รองประธาน ซึ่งมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกลุ่มคล้ายๆ กัน 
 (1) การบริหารการเงิน อัตราค่าแรง ค่าแรงสานต่อใบอยู่ 20-60 บาท ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของกระเป๋า สมาชิกจะมารับเส้นพลาสติกและน าไปสาน และเมื่อสานเสร็จจะมาส่งที่ประธาน
กลุ่มและรับค่าแรง บางคนสามารถสานได้หลายใบขึ้นอยู่กับความช านาญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
สมาชิกในกลุ่มก็จะมีรายได้จากการสานงานดิบ ต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 150–200 บาท เพราะสมาชิก
ท าเป็นงานเสริมจากการงานหลักและข้ึนอยู่กับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งท า มีการท าบัญชีตามรูปแบบ 
 (2) การบริหารบุคคลสมาชิกกลุ่ม ทางกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่การท าตามถนัด
ของสมาชิก โดยจะแบ่งเป็น ฝ่ายผลิต สมาชิกกลุ่มจะมีหน้าที่สานกระเป๋าตามแบบต่างๆ เช่น ทรงรี 
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ทรงเหลี่ยม กล่องอเนกประสงค์ กระเป๋าเอกสาร โดยจะท าตามออร์เดอร์ลูกค้าแต่เราจะมีแบบและ
ขนาดให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป 
 (3) การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ก 
และการออกบูธในงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก 
 (4) ข้อมูลสารสนเทศ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ รูปแบบ การซื้อซ้ า เพ่ือน ามาพัฒนา
รูปแบบสินค้า และมีการหาข้อมูลทางด้านการตลาด ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบสินค้า ความต้องการขอลูกค้า 
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย 
 (5) การควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ส่วนการตั้งราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานเส้นพลาสติกและราคาขายก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ
คือ ราคาของผลิตภัณฑ์สูงจะท าให้ผู้ซื้อคาดหวังถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องสูงตามไปด้วยแต่หาก
ตั้งราคาต่ า ผู้ซื้อก็จ าคิดว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นต่ าไปด้วย กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
จึงต้องมีการจัดท าต้นทุนราคาสินค้า และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพ่ือก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
แต่ละชิ้น ตามหลักการค านวณต้นทุนราคาขาย หากแต่มีการบวกเพ่ิมค่าความคิดสร้างสรรค์ ในการตั้งราคา
ของสินค้าอีกด้วย 
 2) ด้านการผลิต 
 (1) การออกแบบมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีการออกแบบโดยใช้ลวดลายที่เป็น 
อัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอาชีพ โดยใช้ลวดลายของตะแหลวที่เป็นสิ่งที่ใช้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง
ให้ข้าวได้ผลผลิตสมบูรณ์ เพ่ือเลี้ยงต้นข้าวที่ก าลังตั้งท้องแล้วก็ปักไม้ตะแหลวไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นพิธีกรรม
ของชาวไทยพวน ที่อพยพมาอยู่ในอ าเภอพนมสารคาม  
 (2) ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการคิดลวดลายที่เล่าเรื่องราวของพิธีกรรม 
ประเพณีของชาวไทยพวน การแต่งกายของชาวไทยพวนในสมัยก่อน เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
 (3) ผลงาน/ชิ้นงาน ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญา ผู้ผลิต การสานตะกร้าเป็นภูมิปัญญา
ของชาวไทยพวน เดิมมีการสานภาชนะใส่ของไว้ใช้เองภายในครัวเรือน 
 (4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีความหมาย ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีที่มา 
มีเรื่องราวในการผลิต มีการจัดท าลวดลายที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาด มีการน าลวดลายที่เป็นธรรมชาติ
มาใช้ในการผลิต  
 (5) เพิ่มมูลค่าของสินค้า มีการน าวัสดุในท้องถิ่นมากปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้มี
ความสวยงามน่าใช้ และมีการพัฒนาปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ มีการจัดท าผลิตภัณฑ์
เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น  
 (6) ศักยภาพการผลิต มีระบบการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่กัน
ท าผลิตภัณฑ์ ตามความถนัดของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความช านาญ และสามารถผลิตสินค้า
ได้ทันตามความต้องการของตลาดและความต้องการของลูกค้า 
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 3) ด้านการตลาด 
 (1) การประเมินความต้องการของตลาด กลุ่มผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าท าตาม
ออเดอร์ลูกค้า ช่องทางการติดต่อมีช่องทางอินเทอร์เน็ต (internet) การขอวางสินค้าจ าหน่าย เช่น ไปรษณีย์ 
โรงเรียน และร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในโรงแรม และออกบูธกับหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล 
งานแสดงสินค้า 
 (2) การตั้งราคาขาย มีการตั้งราคาขายโดยค านวณจากวัตถุดิบที่ใช้ทุกส่วน มีการท า
บัญชีชิ้นส่วน และราคาของชิ้นส่วนที่จะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ และบวกค่าความคิดสร้างสรรค์ 
ความยากง่ายของชิ้นงานอีก 30-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกสามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ โดยมียอดการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนใน 3 ปีที่ผ่านมา  
 (3) มีการใช้เทคโนโลยีด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติกมีการขับเคลื่อน ค้นหารูปแบบ วิธีการผสมผสาน เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่การเข้าอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้า
เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น การติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี ให้ความรู้และการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า
ให้มีความแตกต่าง ด้านการตลาดมีการจัดท าแบรนด์ Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุภัณฑ์
ที่มีความสวยงามทันสมัย 
 

 
 
ภาพ 4 แบรนด์สินค้า บรรจภุัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์การขายของ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 (4) ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ก. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 
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ภาพ 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 จากภาพ 5 มีการน าลวดลายของตะแหลว ซึ่งเป็นการน าไม้ไผ่มาสาน
เป็นสัญลักษณ์ประกอบพิธีกรรมในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง ให้ข้าวได้ผลผลิตสมบูรณ์  
จะไหว้พร้อมกับผลไม้ข้าวปลาอาหาร เพื่อเลี้ยงต้นข้าวที่ก าลังตั้งท้อง โดยปักไม้ตะแหลวไว้ด้วยกัน 
ตะแหลวมีลวดลายที่สวยงาม เมื่อน ามาเชื่อมต่อกันก็จะเกิดลายใหม่ที่แตกต่าง สวยงาม เมื่อน ามาใช้เป็นลาย
ในการสานผลิตภัณฑ์ เกิดความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป 
ข.กลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายที่เป็นเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 
 
ภาพ 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายที่เป็นเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 จากภาพ 6 มีการน าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยพวน โดยท าเป็นเดคูพาส
ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋าสารเส้นพลาสติก ในด้านซ้ายมือคือประเพณีไหว้ปู่ตา ซึ่งจะท ากันทุกวันขึ้นหกค่ าเดือนหก
และเดือนสิบสอง ส่วนในลวดลายด้านหน้าเป็นภาพการอพยพย้ายถิ่นของชาวพวนเข้ามาในประเทศไทย 
และเป็นลวดลายของชาวไทยพวนที่ชอบความสนุกสนานเวลาว่างจากการเกี่ยวข้าวหรืองานสวนก็จะมา
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รวมตัวกันร้องเพลงที่ลานกลางบ้าน โดยใช้เครื่องดนตรี เช่น แคน ปี่ ส่วนภาพที่เป็นเด็กผู้หญิงแต่งกาย
แบบชาวพวน ทางกลุ่มอาชีพคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยให้มีชื่อว่าน้องพวน ซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม
ชาวไทยพวนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอพนมสารคาม 
 ค. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดคอลเลคชั่น collection 
 

 
 
ภาพ 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดคอลเลคชั่น collection ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 จากภาพ 7 มีการคิดรูปแบบสินค้าให้เป็นชุด เรียกว่าชุดสานไทย ซึ่งตัว
ผลิตภัณฑ์จะมีขนาดที่แตกต่างกัน สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  และเป็นชุดสินค้าที่สามารถใช้ได้
ในกลุ่มเพ่ือที่มีรูปแบบและลวดลายใกล้เคียงกัน ท าให้คนที่มีรสนิยมคล้ายๆ กัน ได้น าไปใช้โดยมีความเหมือน
ที่แตกต่างกันอยู่ในกลุ่มผู้ใช้สินค้าด้วย 
 ง. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่น 
 
 

 

ภาพ 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งด้วยวัสดุท้องถิ่นของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 จากภาพ 8 การใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากกะลา มาเป็นวัสดุ
ที่ใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น ซึ่งลูกค้าสามารถน าไปปรับเปลี่ยน ออกแบบรูปแบบ
การตกแต่งได้เอง และสามารถน าส่วนที่ตกแต่งนั้นไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 จ. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
 

 
  
ภาพ 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 จากภาพ 9 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เพ่ือให้มีขนาดและรูปแบบที่ลูกค้าน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เช่น ตะกร้าใส่ผ้าเด็กอ่อน กระเช้าใส่ของ
ที่ระลึก กล่องใส่ของหูหิ้ว โดยลูกค้าจะสั่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการติดต่อทางไลน์ เฟสบุ๊ค ซึ่งลูกค้า
สามารถบอกความต้องการสินค้ามายังกลุ่มอาชีพ   
 เมื่อผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้น ารูปแบบไปน าเสนอกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ พัฒนาชุมชน ผู้บริหาร ครู กศน. 
อ าเภอพนมสารคาม โดยการสนทนากลุ่ม เพ่ือตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นอ่ืนและประเด็นเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้รูปแบบมีความสมบูรณ์ โดยมีข้อมูลจากการสนทนากลุ่มดังนี้ 
 “การด าเนินการของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้าน
ที่มีเชื้อสายไทยพวนที่มีความช านาญในการจักสาน และต้องการประกอบอาชีพ แต่เนื่องจากในชุมชน
ไม่มีไม้ไผ่ที่เป็นวัตถุดิบในการจักสาน จึงน าเส้นพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการจักสานแทนไม้ไผ่ โดยน ามาสาน
เป็นกระเป๋า และมีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก เพ่ือให้มีรายได้เลี้ยงเพ่ิมขึ้น” 
กล่าวโดย นางบังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอพนมสารคาม  
 “ดิฉันซึ่งเป็นประธานกลุ่มสตรีของอ าเภอพนมสารคามได้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ด้านการจักสานและต้องการที่จะพัฒนาอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก โดยให้มีรูปแบบที่สร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยสภาพของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก และปัจจัยที่ส่งผล
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบสิ่งที่พบ ผลการศึกษาสภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ 
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กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านการผลิต ด้านการท่องเที่ยว ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ” พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ผู้วิจัยกล่าวโดยกลุ่มมีการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพดังนี้ 
 1) ด้านการบริหารจัดการ 
 “กลุ่มอาชีพมีการบริหารจัดการโดยประธานกลุ่ม มีการส่งงานให้สมาชิกกลุ่ม 
โดยจะคิดราคาการผลิตเป็นชิ้นงานตามความสามารถของสมาชิกกลุ่ม” กล่าวโดย กิติณัฐดา โอสถานนท์ 
สมาชิกกลุ่ม  
 2) ด้านการผลิต  
 “การสานเส้นพลาสติกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับท้องตลาด หาวิธีโดยใช้วิธีการ
เอาผ้ามาตกแต่งขอบกระเป๋า เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม และเป็นเทคนิครายละเอียดที่น่าสนใจ” 
กล่าวโดย ดร.จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก์ 
 “ในการพัฒนา ออกแบบ มีการจัดท าเป็นคอลเลคชั่น ซึ่งยึดหลักความไม่สมบูรณ์แบบ
คือ ความสมบูรณ์แบบ โดยน าเส้นพลาสติกที่ไม่เท่ากับมาสานขัดกันท าให้เกิดความสวยงาม” กล่าวโดย 
กิติณัฐดา โอสถานนท์ สมาชิกกลุ่ม 
 “ซึ่งตอนนี้เส้นพลาสติกในปัจจุบันมีแบบหลากหลายรูปแบบ เช่น เส้นพลาสติก
เป็นลายไม้ ถือเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น กระเป๋าลายไม้ผสมผสานกับผ้าไหม เพ่ิมเติม
ลวดลายที่มีเรื่องเล่า (story) มาจากชาวไทยพวน ท าให้สินค้ามีมูลค้าเพ่ิมมากขึ้น” กิติณัฐดา  โอสถานนท์ 
สมาชิกกลุ่ม 
 “มีคอลเลคชั่น เช่น กระเป๋าพ่อแม่ลูก เล่าเรื่องราว เช่น พลาสเทล มีหลายสี มินิแบ็ค 
โทสแบ็ค แนวช็อปปี้ง ใส่สัมภาระได้ และมีเป็นรุ่น ในการขายจะท าตามออเดอร์ ช่วงหลังขายไอเดีย  
ท าเป็นตัวอย่างลายละใบ 2 ใบ เป็นคอลเลคชั่น หากต้องการให้รอ แล้วท าให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
มีการปรับเปลี่ยนไอเดียไปเรื่อยๆ” สิ่งต่างๆ ส่งผลท าให้การประกอบอาชีพนี้ขายได้ในท้องตลาด 
ยากต่อการลอกเลียนแบบ สิ่งที่พบอีก คือ กลุ่มอาชีพต้องมีการบริการหลังการขายและเก็บข้อมูลของลูกค้า 
ท าให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ” กิติณัฐดา โอสถานนท์ สมาชิกกลุ่ม 
 3) ด้านการตลาด 
 “พบว่า เทคโนโลยีปัจจุบันมีส่วนส าคัญมากในการประกอบอาชีพ ทางกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ได้มีการขายของผ่านทางไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นส่วนท าให้กลุ่มอาชีพขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น เพ่ิมช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้า เช่น กลุ่มท่าถ่าน/หนองแหน ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญมากต่อการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การท่องเที่ยว ส่งขายตามแหล่งท่องเที่ยว หรือกลุ่มที่มาศึกษาดูงาน เช่น 
เขาหินซ้อน มีการซื้อสินค้าตามสถานที่ที่เราน าไปจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ท าให้ขายได้มากขึ้น” 
กล่าวโดย พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ผู้วิจัยกล่าว 
 “การตั้งชื่อแบรนด์ ท าให้คนอ่ืนจ าได้ ความส าคัญมาก ท าให้ลูกค้าจดจ าได้แพคเกจ 
เป็นถุงผ้า หากมีการใส่เรื่องราวในผลิตภัณฑ์ท าให้มีเรื่องราวที่แปลกและประทับใจ มีสตอรี่ให้ฟัง มีการน า
คิวอาร์โค้ดมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ปรับใช้ตามยุคสมัย เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิธีใช้ การผลิตภัณฑ์ท่ียาก
ต่อการลอกเลียนแบบ” ตามความคิด ความสร้างสรรค์” กิติณัฐดา โอสถานนท์ สมาชิกกลุ่ม 
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 “อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลุ่มอาชีพที่มีคนรุ่นเดิมที่เป็นช่างฝีมือทางวัฒนธรรม 
มีประสบการณ์และความช านาญในการจักสาน ได้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมพัฒนาสืบสานคงความ
เป็นวัฒนธรรม แต่คนรุ่นใหม่มาเพิ่มเติมในเรื่องของแนวคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย รู้เท่าทันต่อแนวโน้ม
ในการออกแบบและการผลิต และใช้เทคโนโลยีมาเป็นช่องส่งเสริมทางการตลาด จะท าให้กลุ่มอาชีพในชุมชน 
มีการพัฒนาได้อย่างดี” ดร.จรัสศรี หัวใจ กล่าวสรุป 
 ผู้วิจัยจึงได้สรุปการด าเนินการบริหาร กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานเส้นพลาสติกที่ได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 1) มีความแปลกใหม่ 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีการสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีการเลือกใช้สีของเส้นพลาสติกที่ผสมผสานกัน
เป็นอย่างดี และบางชิ้นมีลวดลายที่เป็นธรรมชาติแตกต่างจากสินค้าที่มีในตลาดทั่วไป มีการน าเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาตกแต่งให้เกิดความสวยงาม สินค้าแต่ละชิ้นมีเรื่องเล่า (story) มีที่มาที่ไป 
เพ่ิมความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า มีการจัดท าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกัน 
ตัวแทนกลุ่มมีการคิดรูปแบบ ลวดลาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่โดดเด่น ไม่เหมือนกับที่ขาย
ตามท้องตลาดทั่วไป มีการปรับปรุงรูปแบบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น น าชิ้นส่วน
ที่ไม่ได้มาตรฐานมาตกแต่งให้มีความลงตัว มีการสร้างสรรค์ให้สินค้ามีความสวยงามแปลกตา มีดีไซน์
เหมาะกับผู้ใช้ในระดับกลาง 
 2) ประโยชน์ใช้สอย 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการผลิต
สินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงาม คงทน มีรูปแบบการน าไปใช้ได้หลายรูปแบบ เหมาะสม
กับรสนิยม และสามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า 
 3) อัตลักษ์ทางศิลปวัฒนธรรม 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
น าลวดลายของตะแหลว ซึ่งเป็นการน าไม้ไผ่มาสานเป็นสัญลักษณ์ประกอบพิธีกรรมในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยคุ้มครอง ให้ข้าวได้ผลผลิตสมบูรณ์ จะไหว้พร้อมกับผลไม้ข้าวปลาอาหาร เพ่ือเลี้ยงต้นข้าวที่ก าลัง
ตั้งท้องแล้วก็ปักไม้ตะแหลวไว้ด้วยกัน ตะแหลวมีลวดลายที่สวยงาม เมื่อน ามาเชื่อมต่อกันก็จะเกิดลายใหม่
ที่แตกต่าง สวยงาม และมีการน าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยพวน มาวาดท าเป็นเดคูพาสที่ใช้ตกแต่ง
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
 4) ตรงตามความต้องการของตลาด 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิ งเทรา 
มีการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าที่เคยซื้อสินค้า กลับมาซื้อซ้ า และสั่งท าสินค้าในรูปแบบ
ที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น มีการบอกต่อและเชิญชวนคนรู้จักให้มาซื้อสินค้าเพิ่มด้วย  มีการใช้เทคโนโลยี
ในการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์บนเฟสบุ๊ค ไลน์ โดยมีการติดตาม และมีการบริการหลังการขาย มีการปรับปรุง
วิธีการผลิตสินค้า และค้นคว้าหารูปแบบใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสินค้า 
มีการขายสินค้าให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน และนักท่องเทียวที่มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ในโครงการ
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พระราชด าริเขาหินซ้อน หรือน ามาขายในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา เช่น วัดสมานรัตนาราม และสถานที่
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5) มีมูลค่าสมกับราคา 
 กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าด้วยการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น มาใช้ในการตกแต่งให้มีความแตกต่าง มีรูปแบบที่สวยงาม
มากขึ้น เช่น น ากะลามะพร้าวมาเป็นตัวล็อกผ้า ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋าสานเส้นพลาสติก น าลวดลาย
ที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมาท าเป็นเดคูพาสติดเป็นลวดลายของกระเป๋าสานเส้นพลาสติก มีแบรนด์ของสินค้า 
มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัยท าให้มีการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย  
 
4.3 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
             
 4.3.1 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต และด้านการตลาด 
ของรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินผลการตรวจและรับรองรูปแบบดังนี้ 
 
ตาราง 24 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การประเมินรูปแบบด้าน ค่าความเหมาะสมของรูปแบบ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ด้านการบริหารจัดการ 0.93 0.06 
2. ด้านการผลิต 0.83 0.16 
3. ด้านการตลาด 0.89 0.11 

รวมเฉลี่ย 0.88 0.12 
   

 จากตาราง 24 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มากที่สุด เท่ากับ 0.88 
รองลงมาด้านการตลาด มีค่าเท่ากับ 0.89 และด้านการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.83  

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

89 

ตาราง 25 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารจัดการ 

 
การประเมินรูปแบบด้านการบริหารจัดการ ค่าความเหมาะสมของรูปแบบ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. การบริหารการเงิน 0.67 0.33 
2. การบริหารบุคคล 1.00 0.00 
3. การประชาสัมพันธ์ 1.00 0.00 
4. ข้อมูลสารสนเทศ 1.00 0.00 
5. การควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา 1.00 0.00 

รวมเฉลี่ย 0.93 0.06 
 

 จากตาราง 25 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ภาพรวมด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
มีค่าเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารบุคคล การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ 
การควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา มีค่าเท่ากับ 1.00 ส่วน การบริหารการเงิน มีค่าเท่ากับ 0.67   
 
ตาราง 26 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการผลิต 
  

การประเมินรูปแบบด้านการผลิต ค่าความเหมาะสมของรูปแบบ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. การออกแบบแบบที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ 1.00 0.00 
2. ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.67 0.33 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญา 1.00 0.00 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 0.67 0.33 
5. เพ่ิมมูลค่าของสินค้า 0.67 0.33 
6. ศักยภาพการผลิต 1.00 0.00 

รวมเฉลี่ย 0.83 0.16 
 

 จากตาราง 26 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมด้านการผลิต 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การออกแบบ
ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะผลงาน/ชิ้นงาน ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญา ศักยภาพการผลิต มีค่าเท่ากับ 
1.00 ส่วน ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า มีค่าเท่ากับ 0.67 
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ตาราง 27 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตลาด 

  
การประเมินรูปแบบด้านการผลิต ค่าความเหมาะสมของรูปแบบ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. การประเมินความต้องการของตลาด 0.67 0.33 
2. การตั้งราคาขาย 1.00 0.00 
3. มีการใช้เทคโนโลยี ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 1.00 0.00 

รวมเฉลี่ย 0.89 0.11 
 
 จากตาราง 27 ผลการประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าภาพรวมด้านการตลาด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.89 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การตั้งราคาขาย  การใช้เทคโนโลยี ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ส่วน การประเมินความต้องการของตลาด มีค่าเท่ากับ 0.67 
 4.3.2 ประเด็นการประเมินและรับรองรูปแบบ 
 1) การบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก มีการรวมกลุ่มของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่มีความช านาญในด้านจักสาน ซึ่งถือเป็นความรู้ของภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชน โดยการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพ มีการจัดท าทะเบียนกลุ่มอาชีพ มีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
ประธาน รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ มีการประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินการ
ของกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาฝีมือรูปแบบการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (1) การบริหารการเงิน มีการก าหนดค่าแรงการสานผลิตภัณฑ์ 20–60 บาท 
ต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ขนาดของผลิตภัณฑ์ ความละเอียด ประณีตของผลิตภัณฑ์ 
ส่วนเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์มีการน าระบบบัญชีและการเงินตามระบบของหน่วยงานพัฒนาชุมชน 
ที่ก าหนดให้กลุ่มอาชีพมีระบบการเงินและบัญชี รวมทั้งการปันผลให้กับสมาชิกของกลุ่มอาชีพ 
 (2) การบริหารงานบุคคล สมาชิกกลุ่มมีทั้งสมาชิกที่มีความช านาญเฉพาะด้าน
การจักสาน ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ การตลาด 
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาบุคลากร กลุ่มอาชีพ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเปิดโลกทัศน์ในการน าสินค้าไปจัดบูธ ในการแสดง
สินค้า การจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรสมาชิกกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 
 (3) การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โซเซียลมีเดีย เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบุคคล หน่วยงาน การท่องเที่ยว การแสดงสินค้าท าให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ในอนาคตจะมีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล qr code เพ่ือแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และภาษาอ่ืนๆ 
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 (4) ข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดท าฐานข้อมูลในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์
และน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกมิติ ได้แก่ ลวดลายของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ราคาของผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง แนวโน้มการตลาดเรื่องราวจากวัฒนธรรม (story) ข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า
ในด้านเพศ อายุ สัญชาติ ความชอบ ความต้องการอาชีพ การน าไปใช้ประโยชน์ การซื้อซ้ า การบริการ
หลังการขาย ความพึงพอใจ รายรับ–รายจ่าย ของกลุ่มอาชีพ ช่องทางการตลาด การขาย 
 (5) การควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา ในการควบคุมคุณภาพ มีการจดทะเบียน
และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานพัฒนาชุมชนก าหนด ซึ่งได้รับคัดเลือก
ให้เป็นสินค้าโอทอป (OTOP) มีตราสินค้า แบรนด์ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ชัดเจน มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
ราคาตามที่หน่วยงานพัฒนาชุมชนก าหนด ในส่วนมากการตั้งราคาค านึงถึงการค านวณต้นทุนการผลิต 
การเพ่ิมมูลค่าโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย อัตลักษณ์เฉพาะสินค้า ความละเอียด ประณีต
สร้างสรรค์ของสินค้า วัสดุ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท าให้สามารถตั้งราคาได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
 2) การผลิต มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ โดยมีการจัดประกวดดังนี้ 
 (1) การออกแบบ มีความเป็นอัตลักษณ์ ด้านฝีมือในการจักสาน การเลือกใช้วัสดุ 
ผสมผสานกับวัสดุ ผสมผสานกับวัสดุในท้องถิ่น อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชน 
 (2) ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการน าเรื่องราว (story) ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม
เฉพาะท้องถิ่นมาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ เช่น ลายตะแหลว วิถีชีวิตของไทยพวน ภาษาของไทยพรวน 
การตั้งชื่อ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ คือ paul ซึ่งมาจากค าว่า พวน ท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าของวัฒนธรรม
และมีความเป็นอัตลักษณ์ 
 (3) ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมของภูมิปัญญา ในเรื่องของการจักสาน
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งมีการจัดการความรู้ด้านการจักสาน
จากรุ่นสู่รุ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับปัจจุบันแต่ไม่ทิ้งความรู้ดั้งเดิมของภูมิปัญญา 
 (4) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีความหมาย ยากต่อการลอกเลียนแบบ 
เนื่องจากมีการคิดค้น ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความแปลกใหม่ ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า  
มีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
 (5) เพ่ิมมูลค่าของสินค้า โดยการน าวัสดุในท้องถิ่นมาปรับแต่งให้สวยงามแปลกตา 
มีการจัดท าเป็นชุดผลิตภัณฑ์ (collection) ที่หลากหลายมีแบรนด์ของสินค้า และมีบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย 
 (6) ศักยภาพการผลิต มีการช่วยเหลือกันของสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ทักษะความ
ช านาญในการผลิต มีการดัดแปลงรูปแบบ ลวดลายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและ
แนวโน้มทางการตลาด มีการผลิตชั้นส่วนของผลิตภัณฑ์ได้ มีสมาชิกที่มีความช านาญหลากหลายด้าน 
 3) การตลาด มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโซเซียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ติดต่อลูกค้า 
ศึกษาแนวโน้มของตลาด ตลาดของลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
 (1) การประเมินความต้องการของตลาด แนวโน้มของตลาด ทั้งกลุ่มของผู้ผลิต  
ผู้จ าหน่าย มีการวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าก่อนการผลิต และแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
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อยู่เสมอโดยติดต่อตลาดจ าหน่ายสินค้าในสถานที่ต่างๆ การแสดงสินค้าในบูธของงานแสดงสินค้า รวมทั้ง
การแสวงหาเครือข่ายในการจ าหน่ายสินค้า วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย 
 (2) การตั้งราคาขาย ให้เหมาะสมกับรูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย และความทันสมัย
ของผลิตภัณฑ์ท าให้การตั้งราคามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสามารถขายได้ราคา เนื่องจาก
ความแปลกใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมๆ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นผลิตภัณฑ์
จักสานเหมือนกัน กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มสนใจผลิตภัณฑ์จากราคาขายที่มีราคาสูง เนื่องจากบ่งบอกถึงคุณภาพ 
ความแปลกใหม่ และแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ 
 (3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ ทั้งในเรื่องของภาพถ่าย 
คุณสมบัติแบรนด์ เรื่องเล่าผสมผสานวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกของการใช้ที่เป็นภาษาเดียวกับ
กลุ่มลูกค้า 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ ่มอาชีพกระเป๋าสานพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 5.1.1 สภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) สภาพการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกอ าเภอพนมสารคามทั้งหมด 
8 กลุ่ม ตั้งอยู่ในต าบลท่าถ่าน พนมสารคาม หนองแหน เขาหินซ้อน เกาะขนุน หนองยาว เมืองเก่า  
และต าบลบ้านซ่อง มีการบริหารงานกลุ่มอาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน มีการผลิต
สิ้นค้าจ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ปี วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติกในอ าเภอพนมสารคามส่วนใหญ่ ไม่ได้จดทะเบียน OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจากเงื่อนไขการจดทะเบียนมีมาก กลุ่มอาชีพไม่มีความพร้อมในการจดทะเบียน และไม่ทราบเงื่อนไข
ของการจดทะเบียนที่จะต้องด าเนินการอย่างไร ไม่ทราบข้อมูลว่าการจดทะเบียนมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
ส่วนกลุ่มที่จดทะเบียน ต้องการยกระดับสินค้าและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือเป็นอาชีพเสริม
และเพ่ิมรายได้ หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม ให้การสนับสนุนพัฒนาสมาชิกกลุ่ม โดยการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปัจจุบัน สนับสนุนวิทยากรและงบประมาณ
ในการฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม พาไปศึกษาดูงานการท า
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก จังหวัดทางภาคอีสาน และหน่วยงานพัฒนาชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้าโอทอป (OTOP) และสนับสนุนวิทยากรในการออกแบบลวดลายบน เดคูพาส ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม เป็นกระเป๋าสานเส้นพลาสติกมีรูปแบบเป็นกระเป๋าสะพาย  ตะกร้า กล่องใส่ทิชชู กล่องใส่ดินสอ 
กระเช้าใส่ของที่ระลึก มีการพัฒนารูปแบบโดยเพิ่มการกรุผ้าด้านในของกระเป๋า ตกแต่งด้านนอก
ด้วยการติดเดคูพาส เพ่ือเพ่ิมลวดลายของกระเป๋าผลิตภัณฑ์น าไปใช้ประโยชน์  ใช้ในการใส่ของใช้ 
และใส่ของที่ระลึกเพ่ือเป็นของฝาก ได้ขอการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานโดยด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) มีปริมาณการผลิตสินค้า 1 สัปดาห์/1 ชิ้นงาน ศักยภาพ
และความพร้อมของกลุ่มกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน เส้นพลาสติกมีเงินทุน โดยเฉลี่ย 5,000-10,00 บาท 
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แหล่งที่มาของเงินทุน โดยรวบรวมจากสมาชิกกลุ่ม และมีหน่วยงานสนับสนุนบางส่วน ความรู้ ประสบการณ์ 
ความช านาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่มสมาชิกกลุ่มมีความช านาญ และสามารถเป็นวิทยากร
ได้ประธานกลุ่มมีความรู้ ความสามารถ และสามารถเป็นวิทยากรได้ สถานที่ตั้งของสถานที่ท าการกลุ่ม 
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านประธาน มีวิธีการจัดสรรรายได้ของกลุ่ม โดยสมาชิกน าชิ้นงานที่ไปท ามาส่งตาม
ก าหนดก็จะจ่ายรายได้ตามที่ตกลงกัน มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม แหล่งจ าหน่ายเป็นที่ประจ า 
คือ ตลาดในกรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งอ าเภอพนมสารคาม ออกบูทงานขายสินค้าทั่วไป ปีที่
ผ ่านมามียอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า วัตถุดิบ หรือติดต่อ
ช่วยเหลือกัน การบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่มอาชีพตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ ่ม โดยมีประธาน รองประธาน และ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม เป็นรายเดือน ไม่มีการก าหนดการประชุม
สมาชิกกลุ่ม กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้สมาชิกปฏิบัติตามชัดเจน 
มีการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มเป็นระบบ ตามระบบของกลุ่มอาชีพ ไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย ของกลุ่มอาชีพ มีการจดบันทึกยอดการจัดจ าหน่ายของตนเอง ผู้น ากลุ่ม รูปแบบวิธีการคัดเลือก
ผู้น ากลุ่มอาชีพ มีการประชุมโดยเสนอผู้แทนแล้วทุกคนร่วมให้คะแนน ฝ่ายที่มีคะแนนมากกว่าก็จะ
เป็นผู ้น ากลุ ่ม ผู ้น ากลุ ่มอาชีพ มีการติดตามประเมินผลการท างานของกลุ่ม มีการให้ค าแนะน า 
เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ มีความสวยงาม คงทน และไม่มีในชุมชน มีการน า
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื ่อง มีแหล่งที ่ส่งจ าหน่าย  จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ พัฒนา
รูปแบบให้หลากหลาย การรวมกลุ่มอาชีพ การหาทุน การสนับสนุน ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
กลุ่มอาชีพ ขาดเงินทุน และแรงงานในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการคิด
ลวดลายที่แปลกใหม่ ไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวร ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีโอกาสน า
สินค้าไปแสดงในงานแสดงสินค้า เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ทราบวันเวลา และ
สถานที่จัดงานแสดงสินค้าต่างๆ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านคณะกรรมการกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการ
ก าหนดราคาสินค้าไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน ขายการสนับสนุนจากผู้ซื้อในชุมชน ความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีความต้องการในการต่อยอดความรู้เดิมให้เพ่ิมขึ้น ต้องการฝึกเพ่ิมเติมใน
การท าลวดลายใหม่ๆ ต้องการเพ่ิมเติมความรู้ด้านการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการให้
หน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนในด้านการให้ความรู้ และการบริหารจัดการธุรกิจ 
 2) ระดับปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 92.48 รองลงมา เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 7.52 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41-55 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 44.36 รองลงมา มีอายุอยู่ในช่วง 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.83 รองลงมา มีอายุอยู่ในช่วง 56-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74.44 รองลงมามี สถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 17.29 มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.27 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา
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อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 30.08 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
คิดเป็นร้อยละ 27.82 รองลงมา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.31 และมีการศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. 
คิดเป็นร้อยละ 4.51 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อย 48.87 รองลงมาค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 26.32 รองลงมา ท านา คิดเป็นร้อยละ 24.81 และปศุสัตว์ เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 2.26 
ต าแหน่งในกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต าแหน่งเป็นสมาชิกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.65 รองลงมา อยู่ในต าแหน่งอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 23.31 รองลงมา เป็นประธาน
กลุ่มอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 11.28 ต าแหน่งบทบาททางสังคม ส่วนใหญ่เป็นมีต าแหน่งอ่ืนๆ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.12 รองลงมา มีต าแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 30.38 รองลงมา
เป็นคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี คิดเป็นร้อยละ 7.52 และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็น
ร้อยละ 3.01 สถานที่ท าการกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นบ้านของหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.86 รองลงมา เป็นสถานที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 27.82 รองลงมาเป็นสถานที่ภายในชุมชน เช่น 
วัด โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.54 และบ้านของสมาชิกกลุ่ม เป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 9.77 
จ านวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 10-20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.15 รองลงมา 
มีสมาชิกอยู่ระหว่าง 21-30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.35 และมีสมาชิกอยู่ระหว่าง 31–40 คน เป็นล าดับสุดท้าย 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 รายได้ของกลุ่มเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 รองลงมา 
10,000-19,999 คิดเป็นร้อยละ 9.78 และ 20,000–29,999 บาท เป็นล าดับสุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 1.50 
กลุ่มอาชีพเปิดด าเนินการมาแล้ว น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.72 รองลงมา 5 -10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 11.28 ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดเงินทุน
หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 66.17 รองลงมา เป็นปัญหาอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 24.81 รองลงมามีปัญหาขาดวัสดุ/
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 23.31 รองลงมา มีปัญหาในเรื่องการขาดนักวิชาการถ่ายทอดความรู้ คิดเป็น
ร้อยละ 21.05 และปัญหาการขาดแรงงานเป็นล าดับสุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 12.78 
 (2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ก. ระดับความส าเร็จ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การผลิตและพัฒนา
คุณภาพสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา อยู่ในระดับมาก ด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มีอาชีพที่มั่นคง ด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิก ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ผลก าไรของกลุ่มอาชีพ อยู่ในระดับมาก ด้านผลก าไรของกลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลก าไรจากการจ าหน่าย
สินค้าสามารถน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานกลุ่มได้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผลก าไร
จากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน ามาเป็นเงินปันผลให้สมาชิกได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถน าไปขยายกิจการของกลุ่มได้ อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ผลิตสินค้าน ามาจากสมาชิก อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานในชุมชน อยู่ในระดับมากด้านการตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด คือ สมาชิกได้รับการฝึกอบรมเพ่ือการประกอบอาชีพจากภายในและภายนอกกลุ่ม โดยการสนับสนุน
ของกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สมาชิกมีการพบปะช่วยเหลือและท ากิจกรรมร่วมกันในด้าน
การประกอบอาชีพมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกได้รับข่าวสารวิชาการ
ในด้านอาชีพเพ่ิมมากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ จัดสรรสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอย่างทั่วถึง (เช่น ค่ารักษาพยาบาล สามารถยืมเงินทุนกลุ่ม ยืมวัสดุ
อุปกรณ์กลุ่ม ฯลฯ) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ตามความต้องการของผู้บริโภค อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น/มีอาชีพที่มั่นคง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพท าให้สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคง และพัฒนา
เป็นอาชีพหลักได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพท าให้มีงานท า ลดปัญหา
การว่างงานได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ รายได้เพ่ิมข้ึนจากการเป็นสมาชิก
กลุ่มอาชีพอยู่ในระดับมาก 
 ข. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความต้องการสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการขายได้ราคา อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านการผลิต อยู่ในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน ได้แก่ 
การท าบัญชี การท าการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการอบรมด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
มีกฎระเบียบของกลุ่มให้คณะกรรมการกลุ่มอาชีพและสมาชิกปฏิบัติตามอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการผลิต มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ มีการผลิตโดยเน้นคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ าหน่ายทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพมีการค านวณต้นทุน
การผลิต อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ กลุ่มอาชีพมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตลาด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าก่อนการผลิต อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของกลุ่มอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการแสวงหา
ตลาดอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สร้างสรรค์สินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวไม่ซ้ าใคร อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ แต่งเรื่องราว เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นที่สนใจ
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ของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า 
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สร้างสรรค์สินค้าให้มีดีไซน์ที่สวยแปลกตาอย่างที่ไม่มีใคร
เคยท ามาก่อน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สร้างสรรค์สินค้าให้มีลักษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง 
อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ สร้างสรรค์สินค้าให้มีความแตกต่างจากสินค้า
ที่มีในท้องตลาด อยู่ในระดับมาก ด้านการขายได้ราคา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้าของท่านจ าหน่ายได้เนื่องจากสนองความต้องการของผู้ซื้อ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สินค้าของท่านมีมูลค่าเพิ่มสูง อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ล าดับสุดท้าย คือ สินค้าของท่านสามารถขายได้ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
ของคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สร้างสรรค์สินค้าให้มีความเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ น าเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สร้างสรรค์สินค้าโดยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสภาพแวดล้อม
ของโลกในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ สร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณค่า
ทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการค้นคว้าวิจัยด้านกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารการขายสินค้า อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย 
คือ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สินค้าท่านได้รับการปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น อยู่ในระดับมาก
ด้านความต้องการของสินค้า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผู้ซื้อสินค้าที่มีความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสินค้า
ของท่านสามารถจ าหน่ายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สินค้าของท่านสามารถ
ขายให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในระดับมาก  ด้านการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวมีผล
ต่อการเติบโตของยอดจ าหน่ายสินค้าของท่าน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีสินค้าของท่านและ
การท่องเที่ยวส่งผลในทางบวกซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านมีการปรับเปลี่ยนสินค้า
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย สินค้าของท่านมีส่วนช่วย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนหรือแวะพักในท้องถิ่นของท่าน อยู่ในระดับมาก 
 ค. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
ตัวแปรของปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติกมากที่สุด ตามล าดับ ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X8) ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว (X10) รองลงมา 
ปัจจัยด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า (X4) ปัจจัยด้านการผลิต (X2) และปัจจัยด้านความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ (X5) มีความสัมพันธ์กับการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพน้อยที่สุด  
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 ง. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ (X5) 
ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า (X4) ด้านการผลิต (X2) ด้านเทคโนโลยี (X8) และด้านการท่องเที่ยว (X10) 
เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม (y) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมการพยากรณ์ โดยท าการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณใหม่ ประกอบด้วยตัวแปรข้างต้นซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปร
ตามกับตัวแปรอิสระ (R) เท่ากับ 0.719 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) 
เท่ากับ 0.647 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เท่ากับ 0.459 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ 
ได้ดังนี้ 
 
 y = 0.348+0.682(X2)+1.285(X4)+0.528(X5)+0.254(X8)+0.105(X10) 

 
 (3) ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
 มีการคิดลวดลายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นงานเดคูพาจและมีการคิดสร้างสรรค์กระเป๋า
ที่มีลายโดยน าเส้นพลาสติกสีต่างๆ มาออกแบบให้มีความเป็นเฉพาะตัวขึ้นมา และคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ 
เช่น เส้นพลาสติกอย่างดีที่มีความยึดหยุ่นไม่เปราะหรือแตกง่าย วัสดุฝาครอบกระเป๋าที่มีความหลากหลาย
มากขึ้น และภายในกระเป๋าได้กรุผ้าด้านในเพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์น่าใช้และสวยงาม นอกจากกระเป๋าเดคูพาจ 
แล้วทางกลุ่มได้คิดและพัฒนากระเป๋า โดยการใช้การออกแบบ “เส้นสายลายสี” เพ่ือให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายแบบเส้นสายลายสี 
 5.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมาสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือต้องการฝึกอาชีพ โดยใช้งบประมาณในการฝึกอาชีพของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม จากนั้นก็มีการเลือกคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มอาชีพ ได้แก่ประธาน รองประธาน ซึ่งมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกลุ่มคล้ายๆ กัน 
การบริหารการเงิน อัตราค่าแรง ค่าแรงสานต่อใบอยู่ 20-60 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของกระเป๋า สมาชิกจะมารับ
เส้นพลาสติกและน าไปสาน และเมื่อสานเสร็จจะมาส่งที่ประธานกลุ่มและรับค่าแรง บางคนสามารถ
สานได้หลายใบขึ้นอยู่กับความช านาญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน สมาชิกในกลุ่มก็จะมีรายได้จากการสาน
งานดิบ ต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 150–200 บาท เพราะสมาชิก ท าเป็นงานเสริมจากการงานหลักและขึ้นอยู่กับ
ออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งท า มีการท าบัญชีตามรูปแบบการบริหารบุคคลสมาชิกกลุ่ม ทางกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่
การท าตามถนัดของสมาชิก โดยจะแบ่งเป็น ฝ่ายผลิต  สมาชิกกลุ่มจะมีหน้าที่สานกระเป๋าตามแบบต่างๆ เช่น 
ทรงรี ทรงเหลี่ยม กล่องอเนกประสงค์ กระเป๋าเอกสาร โดยเราจะท าตามออร์เดอร์ลูกค้าแต่เราจะมีแบบ
และขนาดให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไปการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
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ผ่านกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค และการออกบูธในงานต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติกข้อมูลสารสนเทศ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ รูปแบบ การซื้อซ้ า เพ่ือน ามาพัฒนา
รูปแบบสินค้า และมีการหาข้อมูลทางด้านการตลาด ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบสินค้า ความต้องการของลูกค้า 
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายการควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา การตั้งราคา
มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานเส้นพลาสติกและราคาขายก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับคือราคาของผลิตภัณฑ์สูงจะท าให้ผู้ซื้อคาดหวังถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ต้องสูงตามไปด้วย แต่หากตั้งราคาต่ าผู้ซื้อก็จ าคิดว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นต่ าไปด้วย กลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก จึงต้องมีการจัดท าต้นทุนราคาสินค้าและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  
เพ่ือก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ตามหลักการค านวณต้นทุนราคาขาย หากแต่มีการบวก
เพ่ิมค่าความคิดสร้างสรรค์ ในการตั้งราคาของสินค้าอีกด้วย  
 2) ด้านการผลิต การออกแบบมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีการออกแบบโดยใช้ลวดลาย
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอาชีพโดยใช้ลวดลายของตะแหลวที่เป็นสิ่งที่ใช้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยคุ้มครองให้ข้าวได้ผลผลิตสมบูรณ์ เพ่ือเลี้ยงต้นข้าวที่ก าลังตั้งท้องแล้วก็ปักไม้ตะแหลวไว้ด้วยกัน 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวไทยพวน ที่อพยพมาอยู่ในอ าเภอพนมสารคาม ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
มีการคิดลวดลายที่เล่าเรื่องราวของพิธีกรรม ประเพณีของชาวไทยพวน การแต่งกายของชาวไทยพวน
ในสมัยก่อน เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกผลงาน/ชิ้นงาน 
ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาผู้ผลิต การสานตะกร้าเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของชาวไทยพวน เดิมมีการสานภาชนะ
ใส่ของไว้ใช้เองภายในครัวเรือน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีความหมาย ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
มีที่มา มีเรื่องราวในการผลิต มีการจัดท าลวดลายที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาด มีการน าลวดลาย
ที่เป็นธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า มีการน าวัสดุในท้องถิ่นมากปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ และมีการพัฒนาปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ  
มีการจัดท าผลิตภัณฑ์เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น ศักยภาพ
การผลิต มีระบบการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันท าผลิตภัณฑ์ตามความถนัด
ของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความช านาญ และสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของตลาด
และความต้องการของลูกค้า 
 3) ด้านการตลาด การประเมินความต้องการของตลาด กลุ่มผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า
ท าตามออร์เดอร์ลูกค้า ช่องทางการติดต่อมีช่องทาง อินเทอร์เน็ต (internet) การขอวางสินค้าจ าหน่าย 
เช่น ไปรษณีย์ โรงเรียน และร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในโรงแรม และออกบูธกับหน่วยงานราชการ 
เช่น โรงพยาบาล งานแสดงสินค้า การตั้งราคาขาย มีการตั้งราคาขายโดยค านวณจากวัตถุดิบที่ใช้ทุกส่วน 
มีการท าบัญชีชิ้นส่วนและราคาของชิ้นส่วนที่จะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ และบวกค่าความคิด
สร้างสรรค์ ความยากง่ายของชิ้นงานอีก 30-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยมียอดการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีด้านการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกมีการขับเคลื่อน ค้นหารูปแบบ วิธีการผสมผสาน 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่การเข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย การใช้อินเทอร์เน็ต
ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้าเพ่ือให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
การติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี ให้ความรู้และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าให้มีความแตกต่าง ด้านการตลาดมีการจัดท าแบรนด์ 
Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย 
 4) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานเส้นพลาสติกที่ได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 (1) มีความแปลกใหม่ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการสร้างสรรค์สินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีการเลือกใช้สีของเส้นพลาสติก
ที่ผสมผสานกันเป็นอย่างดี และบางชิ้นมีลวดลายที่เป็นธรรมชาติแตกต่างจากสินค้าที่มีในตลาดทั่วไป 
มีการน าเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาตกแต่งให้เกิดความสวยงาม สินค้าแต่ละชิ้นมีเรื่องเล่า (story) 
มีที่มาท่ีไป เพ่ิมความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า มีการจัดท าบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่แตกต่างจากสินค้า
ชนิดเดียวกัน ตัวแทนกลุ่มมีการคิดรูปแบบ ลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่โดดเด่นไม่เหมือนกับ
ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป มีการปรับปรุงรูปแบบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 
น าชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานมาตกแต่งให้มีความลงตัว มีการสร้างสรรค์ให้สินค้ามีความสวยงามแปลกตา 
มีดีไซน์เหมาะกับผู้ใช้ในระดับกลาง 
 (2) ประโยชน์ใช้สอย กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงาม คงทน มีรูปแบบการน าไปใช้ได้
หลายรูปแบบ เหมาะสมกับรสนิยม และสามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ
ของลูกค้า 
 (3) อัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา น าลวดลายของตะแหลว ซึ่งเป็นการน าไม้ไผ่มาสานเป็นสัญลักษณ์
ประกอบพิธีกรรมในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง ให้ข้าวได้ผลผลิตสมบูรณ์ จะไหว้พร้อมกับผลไม้
ข้าวปลาอาหาร เพ่ือเลี้ยงต้นข้าวที่ก าลังตั้งท้องแล้วก็ปักไม้ตะแหลวไว้ด้วยกัน ตะแหลวมีลวดลายที่สวยงาม 
เมื่อน ามาเชื่อมต่อกันก็จะเกิดลายใหม่ที่แตกต่าง สวยงาม และมีการน าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยพวน 
มาวาดท าเป็นเดคูพาสที่ใช้ตกแต่งกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
 (4) ตรงตามความต้องการของตลาด กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าที่เคยซื้อสินค้า 
กลับมาซื้อซ้ า และสั่งท าสินค้าในรูปแบบที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น มีการบอกต่อและเชิญชวนคนรู้จัก
ให้มาซื้อสินค้าเพ่ิมด้วย มีการใช้เทคโนโลยีในการจ าหน่วยผลิตภัณฑ์บนเฟสบุ๊ค ไลน์ โดยมีการติดตาม 
และมีการบริการหลังการขาย มีการปรับปรุงวิธีการผลิตสินค้า และค้นคว้าหารูปแบบใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้า
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อสินค้า มีการขายสินค้าให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน และนักท่องเทียวที่มาเที่ยว
ชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ในโครงการพระราชด าริเขาหินซ้อน หรือน ามาขายในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา 
เช่น วัดสมานรัตนาราม และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 (5) มีมูลค่าสมกับราคา กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าด้วยการใช้วัสดุที่มี ในท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่ง ให้มี
ความแตกต่าง มีรูปแบบที่สวยงามมากขึ้น เช่น น ากะลามะพร้าวมาเป็นตัวล็อกผ้า ที่ใช้ตกแต่งกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก น าลวดลายที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมาท าเป็นเดคูพาสติดเป็นลวดลายของกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก มีแบรนด์ของสินค้า มีบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ทันสมัยท าให้มีการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย  
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 5.1.3 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน ให้ความเห็นว่ารูปแบบรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.88  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะ
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มากที่สุด เท่ากับ 0.88 รองลงมาด้านการตลาด มีค่าเท่ากับ 0.89 และ
ด้านการผลิต มีค่าเท่ากับ 0.83 ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี 
มีค่าเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารบุคคล การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ 
การควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา มีค่าเท่ากับ 1.00 ส่วน การบริหารการเงิน มีค่าเท่ากับ 0.67 
ด้านการผลิต มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การออกแบบแบบที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ  ผลงาน/ชิ้นงาน ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญา ศักยภาพ
การผลิต มีค่าเท่ากับ 1.00 ส่วน ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
มีค่าเท่ากับ 0.67 ด้านการตลาด มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.89 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การตั้งราคาขาย การใช้เทคโนโลยี ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 
1.00 ส่ว การประเมินความต้องการของตลาด มีค่าเท่ากับ 0.67 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 5.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกอ าเภอพนมสารคาม มีทั้งหมด 
8 กลุ่ม ตั้งอยู่ในต าบลท่าถ่าน พนมสารคาม หนองแหน เขาหินซ้อน เกาะขนุน หนองยาว เมืองเก่า  
และต าบลบ้านซ่อง มีการบริหารงานกลุ่มอาชีพโดยประธานกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 15-30 คน มีการผลิต
สินค้าจ าหน่ายมาแล้ว 2-6 ปี วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกระเป๋า
สานเส้นพลาสติกในอ าเภอพนมสารคามส่วนใหญ่ ไม่ได้จดทะเบียน OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เนื่องจาก เงื่อนไขการจดทะเบียนมีมาก กลุ่มอาชีพไม่มีความพร้อมในการจดทะเบียน และไม่ทราบเงื่อนไข
ของการจดทะเบียนที่จะต้องด าเนินการอย่างไร ไม่ทราบข้อมูลว่าการจดทะเบียนมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
ส่วนกลุ่มที่จดทะเบียน ต้องการยกระดับสินค้าและเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือเป็นอาชีพเสริม
และเพ่ิมรายได้ หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม ให้การสนับสนุนพัฒนาสมาชิกกลุ่ม โดยการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปัจจุบัน สนับสนุนวิทยากรและงบประมาณ
ในการฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมสารคาม พาไปศึกษาดูงานการท า
กระเป๋าสานเส้นพลาสติกจังหวัดทางภาคอีสาน และหน่วยงานพัฒนาชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียน
เป็นสินค้าโอทอป (OTOP) และสนับสนุนวิทยากรในการออกแบบลวดลายบน เดคูพาส ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
เป็นกระเป๋าสานเส้นพลาสติก มีรูปแบบเป็นกระเป๋าสะพาย ตะกร้า กล่องใส่ทิชชู กล่องใส่ดินสอ กระเช้า
ใส่ของที่ระลึก มีการพัฒนารูปแบบโดยเพ่ิมการกรุผ้าด้านในของกระเป๋า ตกแต่งด้านนอกด้วยการติดเดคูพาส 
เพ่ือเพ่ิมลวดลายของกระเป๋าผลิตภัณฑ์น าไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการใส่ของใช้ และใส่ของที่ระลึก เพ่ือเป็น
ของฝาก ได้ขอการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานโดยด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า
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โอทอป (OTOP) มีปริมาณการผลิตสินค้า 1 สัปดาห์/1 ชิ้นงาน ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มอาชีพ
กระเป๋าสานเส้นพลาสติกมีเงินทุน โดยเฉลี่ย 5,000-10,00 บาท แหล่งที่มาของเงินทุน โดยรวบรวม
จากสมาชิกกลุ่ม และมีหน่วยงานสนับสนุนบางส่วน ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีความช านาญ และสามารถเป็นวิทยากรได้ ประธานกลุ่มมีความรู้ 
ความสามารถ และสามารถเป็นวิทยากรได้ สถานที่ตั้งของสถานที่ท าการกลุ่ม ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านประธาน 
มีวิธีการจัดสรรรายได้ของกลุ่ม โดยสมาชิกน าชิ้นงานที่ไปท ามาส่งตามก าหนดก็จะจ่ายรายได้ตามที่ตกลงกัน 
มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม แหล่งจ าหน่ายเป็นที่ประจ า คือ ตลาดในกรุงเทพมหานคร สถานีขนส่ง
อ าเภอพนมสารคาม ออกบูทงานขายสินค้าทั่วไป ปีที่ผ่านมามียอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า วัตถุดิบ หรือติดต่อช่วยเหลือกัน การบริหารจัดการกลุ่ม มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการกลุ่ม ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มอาชีพตามโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีประธาน 
รองประธาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม เป็นรายเดือน  
ไม่มีการก าหนดการประชุมสมาชิกกลุ่ม กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้สมาชิก
ปฏิบัติตามชัดเจน มีการจัดเก็บเอกสารของกลุ่มเป็นระบบ ตามระบบของกลุ่มอาชีพ ไม่มีการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มอาชีพ มีการจดบันทึกยอดการจัดจ าหน่ายของตนเอง ผู้น ากลุ่ม รูปแบบวิธีการ
คัดเลือกผู้น ากลุ่มอาชีพ มีการประชุมโดยเสนอผู้แทนแล้วทุกคนร่วมให้คะแนน ฝ่ายที่มีคะแนนมากกว่า
ก็จะเป็นผู้น ากลุ่ม ผู้น ากลุ่มอาชีพมีการติดตามประเมินผลการท างานของกลุ่ม มีการให้ค าแนะน า เสนอแนะ 
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  จุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ มีความสวยงาม คงทน และไม่มีในชุมชน มีการน าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
มีแหล่งที่ส่งจ าหน่าย  จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ  พัฒนารูปแบบให้หลากหลาย 
การรวมกลุ่มอาชีพ การหาทุน การสนับสนุน ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ ขาดเงินทุน 
และแรงงานในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดลวดลายที่แปลกใหม่  
ไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีถาวร ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่มีโอกาสน าสินค้าไปแสดงในงานแสดงสินค้า 
เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ทราบวันเวลา และสถานที่จัดงานแสดงสินค้าต่างๆ การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านคณะกรรมการกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการก าหนดราคาสินค้าไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน  
ขายการสนับสนุนจากผู้ซื้อในชุมชน ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพ
มีความต้องการในการต่อยอดความรู้เดิมให้เพ่ิมขึ้น ต้องการฝึกเพ่ิมเติมในการท าลวดลายใหม่ๆ 
ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ
มาสนับสนุนในด้านการให้ความรู้ และการบริหารจัดการธุรกิจ 
 สภาพการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และศึกษา การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด ตั้งแ ต่ตั้งกลุ่ม
จนถึงปัจจุบัน พบว่า เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ อายุมาก แต่มีความช านาญ 
และทักษะในการจัดท าผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว สามารถดัดแปลงรูปแบบลวดลายได้ แต่ขาดการพัฒนา
ในด้านการออกแบบและการตลาด เนื่องจากเป็นการผลิตตามออร์เดอร์และท าจ านวนไม่มาก แต่หลังจาก
ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกลุ่มสมาชิก ท าให้มีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ การออกแบบ 
การตลาดมีการใช้เทคโนโลยี โซเซียลมีเดีย มาใช้ในการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
การศึกษาแนวโน้มการตลาด และความต้องการของลูกค้า มีการประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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จดทะเบียนกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสมาชิกกลุ่ม มีการบริหารการเงิน การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
มีแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผนวกกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และเทคโนโลยีที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ขยายตลาดการขายได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ ผสมผสานกับวัฒนธรรมและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ไตรภพ บุญธรรม (2556, หน้า 14) ที่กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มาใช้ในการเพ่ิมรูปแบบการจัดการ การออกแบบ การปรับปรุงบริหารจัดการในการฟ้ืนฟู
กลุ่มอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบด้วย องค์ความรู้
ของชุมชนที่มาจากภูมิปัญญา การผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้วย   
 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านความยาก
ต่อการลอกเลียนแบบ ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การท่องเที่ยว เป็นตัวพยากรณ์ของการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัย ทางกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ได้มีการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้ง 5 ปัจจัย มาพัฒนาบริหารธุรกิจทั้งด้านการบริหาร
จัดการการผลิต และการตลาด แต่ปัจจัยแฝงที่พบจากการสนทนากลุ่มในการขับเคลื่อนตัวแปร ทั้ง 5 ปัจจัย 
คือ คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเป็นผู้ผลักดันโดยเฉพาะด้านการออกแบบที่มีความแปลกใหม่ มีความคิด
สร้างสรรค์ โดยผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความเป็นเอกลักษณ์  ท าให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ
อีกทั้งยังน าเรื่องราว (story) ทางวัฒนธรรมมาท าให้เพ่ิมมูลค่าและมีผลต่อการตั้งราคาของสินค้ามีการบริการ
หลังการขาย ผลิตภัณฑ์และการประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือขยายตลาดของผลิตภัณฑ์
ซึ่งตรงกับแนวคิดด้านการผลิตตามความต้องการของตลาด ซึ่งมีหลักการ ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพดี มีบริการ
หลังการขายและราคาเหมาะสม มีความแปลกใหม่ มีที่มา เรื่องราว (story) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์มีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายหลายช่องทาง  
(ธีรชัย สุขสด, 2544, หน้า 23-33; กตัญญู หิรัญญูสมบูรณ์, 2544, หน้า 178-193; เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม, 
2547, หน้า 23-35; Kotler, 2000, p. 123; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2550, หน้า 140–155) และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เอกชัย พุมดวง และยุสนีย์ โสมทัศน์ (2559, หน้า 98-123) ในด้านการบริหารธุรกิจชุมชน 
ต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภูมิปัญญา หน่วยภาครัฐ เอกชน การสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย อัฏฎางค์ รอไธสง (2559, หน้า 168-175; นาริณี อุดุลทิฎิพัชร์, ออนไลน์, 2558) 
ที่พบว่า การใช้หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์บูรณาการกับทักษะของภูมิปัญญา มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการประกอบอาชีพ 
 5.2.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ กระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก อ าเภอพนมาสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อต้องการฝึกอาชีพ โดยใช้งบประมาณในการ ฝึกอาชีพ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพนมสารคาม จากนั้นก็มีการเลือก
คณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ประธาน รองประธาน ซึ่งมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

104 

กลุ่มคล้ายๆ กัน การบริหารการเงิน อัตราค่าแรง ค่าแรงสานต่อใบอยู่ 20-60 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด
ของกระเป๋า สมาชิกจะมารับเส้นพลาสติกและน าไปสาน และเมื่อสานเสร็จจะมาส่งที่ประธานกลุ่ม
และรับค่าแรง บางคนสามารถสานได้หลายใบขึ้นอยู่กับความช านาญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
สมาชิกในกลุ่มก็จะมีรายได้จากการสานงานดิบ ต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 150–200 บาท เพราะสมาชิก
ท าเป็นงานเสริมจากการงานหลักและขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งท า มีการท าบัญชีตามรูปแบบ การบริหาร
บุคคลสมาชิกกลุ่ม ทางกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่การท าตามถนัดของสมาชิก โดยจะแบ่งเป็นฝ่ายผลิต 
สมาชิกกลุ่มจะมีหน้าที่สานกระเป๋าตามแบบต่างๆ เช่น ทรงรี ทรงเหลี่ยม กล่องอเนกประสงค์ กระเป๋าเอกสาร 
โดยเราจะท าตามออร์เดอร์ลูกค้าแต่เราจะมีแบบและขนาดให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป 
การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค และการออกบูรในงานต่างๆ 
เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ข้อมูลสารสนเทศ 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ รูปแบบ การซื้อซ้ า เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบสินค้า และมีการหาข้อมูล
ทางด้านการตลาด ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบสินค้า ความต้องการขอลูกค้า ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความหลากหลาย การควบคุมคุณภาพและการตั้งราคา การตั้งราคามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานเส้นพลาสติกและราคาขายก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ
คือ ราคาของผลิตภัณฑ์สูงจะท าให้ผู้ซื้อคาดหวังถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องสูงตามไปด้วย  แต่หาก
ตั้งราคาต่ าผู้ซื้อก็จ าคิดว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นต่ าไปด้วย กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
จึงต้องมีการจัดท าต้นทุนราคาสินค้า และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพ่ือก าหนดราคาขายของผลิตภัณฑ์
แต่ละชิ้น ตามหลักการค านวณต้นทุนราคาขาย หากแต่มีการบวกเพ่ิมค่าความคิดสร้างสรรค์ ในการตั้งราคา
ของสินค้าอีกด้วย 
 2) ด้านการผลิต การออกแบบมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะมีการออกแบบโดยใช้ลวดลาย 
ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มอาชีพโดยใช้ลวดลายของตะแหลวที่เป็นสิ่งที่ใช้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยคุ้มครองให้ข้าวได้ผลผลิตสมบูรณ์ เพ่ือเลี้ยงต้นข้าวที่ก าลังตั้งท้องแล้วก็ปักไม้ตะแหลวไว้ด้วยกัน 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวไทยพวน ที่อพยพมาอยู่ในอ าเภอพนมสารคาม ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
มีการคิดลวดลายที่เล่าเรื่องราวของพิธีกรรม ประเพณีของชาวไทยพวน การแต่งกายของชาวไทยพวน
ในสมัยก่อน เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกผลงาน/ชิ้นงาน 
ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาผู้ผลิต การสานตะกร้าเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของชาวไทยพวน เดิมมีการสานภาชนะ
ใส่ของไว้ใช้เองภายในครัวเรือน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีความหมาย ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
มีที่มา มีเรื่องราวในการผลิต มีการจัดท าลวดลายที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาด มีการน าลวดลาย
ที่เป็นธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าของสินค้า มีการน าวัสดุในท้องถิ่นมากปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ และมีการพัฒนาปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายของรูปแบบ  
มีการจัดท าผลิตภัณฑ์เป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดแตกต่างกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น ศักยภาพ
การผลิต มีระบบการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่กันท าผลิตภัณฑ์ตามความถนัด
ของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความช านาญ และสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของตลาด
และความต้องการของลูกค้า 
 3) ด้านการตลาด การประเมินความต้องการของตลาด กลุ่มผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า
ท าตามออเดอร์ลูกค้า ช่องทางการติดต่อมีช่องทาง อินเทอร์เน็ต (internet) การขอวางสินค้าจ าหน่าย 
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เช่น ไปรษณีย์ โรงเรียน และร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในโรงแรม และออกบูธกับหน่วยงานราชการ 
เช่น โรงพยาบาล งานแสดงสินค้า การตั้งราคาขาย มีการตั้งราคาขายโดยค านวณจากวัตถุดิบที่ใช้ทุกส่วน 
มีการท าบัญชีชิ้นส่วนและราคาของชิ้นส่วนที่จะน ามาประกอบกับตัวผลิตภัณฑ์ และบวกค่าความคิด
สร้างสรรค์ ความยากง่ายของชิ้นงานอีก 30-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก
สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยมียอดการจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีด้านการตลาด 
การประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกมีการขับเคลื่อน ค้นหารูปแบบ วิธีการผสมผสาน 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่การเข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย การ ใช้อินเทอร์เน็ต
ในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้าเพ่ือให้เป็นที่รู้จักในตลาด ปรับปรุงให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
การติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี ให้ความรู้และการศึกษาดู งานนอกสถานที่
เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าให้มีความแตกต่าง ด้านการตลาดมีการจัดท าแบรนด์ 
Paul An’da (พอลอันดา) และมีการบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย  
 รูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพการเป๋าสานเส้นพลาสติก ประกอบด้วย การบริหารจัดการ
การผลิตและการตลาด โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 5 กลุ่ม มีความแปลกใหม่ มีประโยชน์ใช้สอย 
มีอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ตรงกับความต้องการของตลาดและมีมูลค่าสมกับราคา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารธุรกิจ และแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหาร
ควบคุมระบบการบริหาร ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิด การบริหารกลุ่มอาชีพในชุมชน ได้แก่ เดชวิทย์ 
นิลวรรณ (2553, หน้า 35; จินตนา สมสวัสดิ์, 2551, หน้า 137-168) การใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ การผลิต การออกแบบและการตลาด โดยผสมผสานกับวัฒนธรรม
และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตตรา มาคะผล (2556, หน้า 145-148; 
ณัฐพัชญ์ เอกสิริชัยกุล, 2556, หน้า 24-34; ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ , 2557, หน้า 125-134; นารินี 
ดุดุลทิฎิพัชร์, ออนไลน์, 2558) 
 5.2.3 การตรวจประเด็นและรับรองรูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ให้ความเห็นว่ารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาพรวมมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี มีค่าเท่ากับ 0.88 สอดคล้องกับ Eisner (1976, p. 78) ได้เสนอแนวคิด
การตรวจสอบรูปแบบในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อน มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินโดยแนวทางนี้มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามรูปแบบ 
การประเมินแบบอิงเป้าหมาย (goal-based model) การตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตามรูปแบบ
การประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ (decision making model) 
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็น
ที่น ามาพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป 
แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกันตาม วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า ที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้
ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา
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ระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ มาเป็น
ผู้ประเมินผล จึงจะทราบและเข้าใจลึกซึ้งจริงๆ โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและ
มีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะพิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากผลการวิจัยนี้พบว่า การปฏิบัติสู่ความส าเร็จขอกลุ่มอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย 
คือ ผลก าไรของกลุ่มอาชีพ ดังนั้น การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพ ควรมีการบริหารจัดการด้านการเงิน 
อย่างชัดเจนตามระบบของการบริหารธุรกิจ เพ่ือท าให้เกิดความโปร่งใสและมีการด าเนินงานอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มอาชีพ โดยการขยายกิจการของกลุ่มอาชีพได้ 
 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ ดังนั้น ควรมีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
โดยการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ การตลาดให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
 3) รูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปใช้กับกลุ่มอาชีพควรมีการวิเคราะห์
สภาพและปัจจัยของกลุ่มอาชีพนั้นๆ ก่อน เนื่องจากมีความแตกต่างทั้งด้านอาชีพ สมาชิกกลุ่ม การผลิต 
และการตลาด 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 กลุ่มอาชีพในชุมชนควรมีการด าเนินการต่างๆ เพ่ือบรรลุสู่การเป็นกลุ่มอาชีพ ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านการจักสาน วัฒนธรรมชุมชน หรือวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นใหม่ที่มีความคิด ความรู้ทางวิชาการ ในด้านการออกแบบ และการตลาด 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดสู่การตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าแต่ยังคงวัฒนธรรมดั่งเดิมผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็น
ความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ แต่ทรงคุณค่าด้านจิตใจ และวัฒนธรรม
ของชุมชน 
 2) หน่วยงาน องค์กร และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในชุมชน ควรก าหนดบทบาทหน้าที่
และภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างชัดเจนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน มีเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ดีขึ้น เกิดบรรยากาศในลักษณะของเครือญาติ ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เพ่ือการดูแลรักษา 
และใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนที่ควรสืบทอดต่อไปในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
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ชุมชนที่มีการผลิตและการออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และบูรณาการกับทรัพยากรที่มีในแต่ละชุมชน  
 3) หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ควรร่วมมือประสานงาน
ในการให้ความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงว่าทุกชุมชนทุกอาชีพทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์
จึงควรมีนโยบายร่วมกันในการสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพในชุมชนได้รับความรู้
ทางวิชาการ เพ่ิมเติมจากความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน น ามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มอาชีพในชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมีความยั่งยืน
ในด้านการประกอบอาชีพ 
 4) ทุกภาคส่วนควรมีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ยังมีกระแสความต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
โดยปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและมีเสน่ห์ต่อการซึมซับ เรียนรู้
ความเป็นมาของวัฒนธรรมชุมชน โดยมีทิศทางการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ผสมผสาน
กับวัฒนธรรม จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยวัฒนธรรม และเป็นค าตอบการพัฒนาประเทศ
ให้มีความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนต่อไป 
 5) ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ทั้งทางด้านวิสัยทัศน์ ภายในอนาคตที่ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ของคนจากทุกวัย ที่จะวิเคราะห์ 
สภาพชุมชน ก าหนดรูปแบบในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนโดยทุนทางทรัพยากร ทุนท้องถิ่น  
มีการจัดท าแผนการในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึง
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม ใช้หลักบูรณาการตามนโยบายชุมชนพึงตนเอง 
มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการผลิต นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต้องเป็นการน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นคุณค่า 
วิถีชีวิตดังเดิม และมีการคิดนอกระบบหรือการสร้างสรรค์ ความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษ์ของชุมชน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยการน ารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราไปใช้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ 
หรือกลุ่มอาชีพกระเป๋าเส้นพลาสติกของจังหวัดอ่ืนๆ  
 2) ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้ในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ทีเ่ป็นการพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก ข 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) 
 วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  มีดังนี้ 
 ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 ให้คะแนน -1 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

สูตร  
N
RIOC 

  

  
 เมื่อ R  แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่
ให้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 2 การบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
 ตอนที่ 1 ความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ 
 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ผลก าไรของกลุ่มอาชีพ 
1 ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถ

น ามาเป็นเงินปันผลให้สมาชิกได้ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าสามารถ
น าไปขยายกิจการของกลุ่มได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 ผลก าไรจากการจ าหน่ายสินค้า 
สามารถน ามาใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในการด าเนินงานกลุ่มได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน 

ในชุมชน 
1 1 -1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

5 วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ 
ผลิตสินค้าน ามาจากสมาชิก 

1 -1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

การตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
6 สมาชิกได้รับการฝึกอบรม เพ่ือการ

ประกอบอาชีพจากภายในและ 
ภายนอกกลุ่ม โดยการสนับสนุน 
ของกลุ่ม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 สมาชิกมีการพบปะช่วยเหลือ 
และท ากิจกรรมร่วมกันในด้าน 
การประกอบอาชีพมากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 จัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
และครอบครัวของสมาชิกอย่างทั่วถึง 
(เช่น ค่ารักษาพยาบาล สามารถยืม
เงินทุนกลุ่ม ยืมวัสดุอุปกรณ์กลุ่ม ฯลฯ) 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

9 กลุ่มสนับสนุนให้สมาชิกได้รับข่าวสาร
วิชาการในด้านอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
10 พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาด 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

รายการ 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
11 พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์/บรรจุ

ภัณฑ์ มีความหลากหลาย แปลกใหม่ 
ตามความต้องการของผู้บริโภค 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

12 พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น/มีอาชีพท่ีม่ันคง 
13 รายได้เพ่ิมข้ึนจากการเป็นสมาชิก 

กลุ่มอาชีพ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

14 การเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพท าให้ 
มีงานท า ลดปัญหาการว่างงานได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

15 การรวมกลุ่มประกอบอาชีพท าให้
สมาชิกมีอาชีพที่มั่นคง และพัฒนา 
เป็นอาชีพหลักได้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
 

ข้อ
ที ่

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านการบริหารจัดการ 
1 มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

จัดการที่ก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ 
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีกฎระเบียบของกลุ่มให้คณะกรรมการ 
กลุ่มอาชีพและสมาชิกปฏิบัติตาม 
อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ชุมชน ได้แก่ การท าบัญชี การท า
การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
หรือการอบรมด้านอ่ืนๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
มาใช้ในการปฏิบัติจริง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
5 มีระบบบัญชีและการเงินที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 มีการจัดท าบัญชีรายละเอียดรายรับ 
รายจ่ายทุกเดือน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 ประธานกลุ่มมีความเป็นผู้น า 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 มีการประชุมคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 
1 1 -1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

9 สมาชิกลุ่มมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
และมีความรับผิดชอบในการท างาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

10 สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกัน 
และมีการปฏิบัติงานเป็นทีม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการตลาด 
1 มีการวิเคราะห์ความต้องการ 

ของลูกค้าก่อนการผลิต 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
ของกลุ่มอยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้า 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
4 มีการเปรียบเทียบจ านวนผลผลิต 

ที่ขายได้จริงกับยอดขายที่ได้ 
วางแผนไว้ล่วงหน้า 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

6 มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านราคา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือระบบ 
การรับคืนผลิตภัณฑ์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการขยายช่องทางตลาด โดยการติดต่อ 
น าสินค้าฝากขาย เป็นต้นว่า ร้านค้า
ชุมชน หรือห้างสรรพสินค้า 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
9 มีการแสวงหาตลาดอยู่เสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 มีการจดบันทึกข้อมูลทางด้าน

การตลาด ได้แก่ ยอดขาย 
ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

11 มีการคิดต้นทุนทางการตลาด 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า 
1 สร้างสรรค์สินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะตัวไม่ซ้ าใคร 
1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

2 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลิตสินค้า 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ 
ในการผลิตสินค้า 

1 -1 1 1 1 3 0.60 ใช้ได้ 

4 สร้างสรรค์สินค้าให้มีลักษณะเฉพาะถิ่น 1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 
5 สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีดึงดูด 

ความสนใจของผู้บริโภค 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

6 ใช้ตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 แต่งเรื่องราว เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ให้โดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้บริโภค 
1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 
1 สร้างสรรค์สินค้าให้มีความแตกต่าง

จากสินค้าที่มีในท้องตลาด 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 สร้างสรรค์สินค้าให้มีลักษณะ 
ที่แตกต่างจากคู่แข่ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 สร้างสรรค์สินค้าให้มีดีไซน์ที่สวย 
แปลกตาอย่างที่ไม่มีใครเคยท ามาก่อน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการขายได้ราคา 
1 สินค้าของท่านมีมูลค่าเพ่ิมสูง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 สินค้าของท่านสามารถขายได้ราคา 

สูงกว่าเมื่อเทียบจากผลิตภัณฑ์ 
ประเภทเดียวกันของคู่แข่ง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 สินค้าของท่านจ าหน่ายได้ เนื่องจาก
สนองความต้องการของผู้ซื้อ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 สร้างสรรค์สินค้าให้มีความเชื่อมโยง 

กับรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 สร้างสรรค์สินค้าให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 สร้างสรรค์สินค้าโดยการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับ
สภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 สร้างสรรค์สินค้าให้มีคุณค่า 
ทางวัฒนธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 น าเนื้อหาทางวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

ด้านเทคโนโลยี 
1 มีการค้นคว้าวิจัยด้านกระบวนการผลิต

เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อ 
สื่อสารการขายสินค้า 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้า 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีเทคโนโลยีในการจ าหน่ายสินค้า 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สินค้าท่านได้รับ

การปรับปรุงให้มีความหลากหลาย 
มากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

7 มีการติดต่อวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยี 
มาให้ความรู้ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

8 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ 
ในการผลิตสินค้า 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ
ที ่

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ(คนที่) รวม 

ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
ด้านความต้องการสินค้า 
1 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สินค้าของท่าน

สามารถจ าหน่ายได้เพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 สินค้าของท่านสามารถขายให้กับ 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 ผู้ซื้อสินค้าที่มีความหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
ด้านการท่องเที่ยว 
1 ความเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว 

มีผลต่อการเติบโตของยอดจ าหน่าย
สินค้าของท่าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 สินค้าของท่านและการท่องเที่ยว 
ส่งผลในทางบวกซ่ึงกันและกัน 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 สินค้าของท่านมีส่วนช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน 
หรือแวะพักในท้องถิ่นของท่าน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 ท่านมีการปรับเปลี่ยนสินค้า 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ALPHA) 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ALPHA) 
 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสาน
เส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งฉบับ = .914 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ ดังนี้ 
 
ตาราง 28 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ 

   
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

.717 

.573 

.717 

.780 

.752 

.717 

.717 

.593 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.699 

.717 
..717 
.717 
.573 
.537 
.717 

ค่าความเชื่อมั่น   = .714 
 
ตาราง 29 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารจัดการ 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 
4 
5 

.841 

.879 

.856 

.816 

.860 

6 
7 
8 
9 
10 

.812 

.817 

.828 

.832 

.837 
ค่าความเชื่อม่ัน   = .853 
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ตาราง 30 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการผลิต 

   
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

.850 

.847 

.854 

.829 

.830 

.834 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

.830 

.821 

.825 

.825 

.821 

.810 
ค่าความเชื่อมั่น   = .843 
 
ตาราง 31 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการตลาด 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

.877 

.885 

.870 

.871 

.862 

.862 

7 
8 
9 
10 
11 

.868 

.864 

.859 

.859 

.858 

ค่าความเชื่อมั่น   = .878 
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ตาราง 32 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า 

   
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 
4 

.803 

.828 

.820 

.730 

5 
6 
7 
 

.744 

.746 

.736 

ค่าความเชื่อมั่น   = .802 
 
ตาราง 33 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ   

1 
2 
3 

.819 

.382 

.575 

 
 

 

ค่าความเชื่อมั่น   = .702 
 
ตาราง 34 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการขายได้ราคา 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ   

1 
2 
3 

.787 

.564 

.612 

 
 

 

ค่าความเชื่อมั่น   = .745 
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ตาราง 35 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 

.464 

.696 

.383 

4 
5 
 

.213 

.431 
 

ค่าความเชื่อมั่น   = .516 
 
ตาราง 36 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านเทคโนโลยี 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

1 
2 
3 
4 

.793 

.739 

.747 

.738 

5 
6 
7 
8 

.810 

.743 

.776 

.807 
ค่าความเชื่อมั่น   = .794 
 
ตาราง 37 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ

กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านความต้องการสินค้า 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ   

1 
2 
3 

.530 

.434 

.238 

 
 

 

ค่าความเชื่อมั่น   = .509 
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ตาราง 38 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการท่องเที่ยว 

     
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ   

1 
2 
3 
4 

.830 

.704 

.771 

.831 

 
 

 

ค่าความเชื่อมั่น   = .835 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบบันทึกข้อมูล 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

----------------------------------------------------------------------- 
ด้านสภาพการบริหารธุรกิจกลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม 
 1.1  ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................... .................. 
 1.2  ที่ตั้งกลุ่ม.................................................................................... ................................................ 
 1.3  ชื่อ-นามสกุล ประธานกลุ่ม..................................................................... ................................... 
 1.4  จ านวนสมาชิกกลุ่ม...............................คน 
 1.5  กลุ่มด าเนินการผลิตสินค้าจ าหน่ายมาแล้ว...................ปี 
2. วิธีการด าเนินงานของกลุ่ม 
 2.1 การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ 
 (    )  1) OTOP    (    )  2) วิสาหกิจชุมชน    (    ) 3) อ่ืนๆ ระบุ............................. 
 2.2 หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน จากหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน การส่งเสริมสนับสนุน 
1)........................................................................... 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

2)........................................................................... 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

3)............................................................ ............... 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

4)........................................................................... 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

5)........................................................................... 
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (โปรดระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์) 
 3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์และการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ฉบับท่ี...................... 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

149 

 3.3 การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4 การรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.5 ปริมาณการผลิต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม 
 4.1 กลุ่มมีเงินทุน................................บาท   แหล่งที่มาของเงินทุน…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.2 ความรู้ ประสบการณ์ ความช านาญในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.3 ความรู้ ความสามารถ ของประธานกลุ่ม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.4 ลักษณะ/สถานที่ตั้งของสถานที่ท าการของกลุ่ม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.5 วิธีการจัดสรรรายได้ของกลุ่ม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4.6 ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/จ านวนแหล่งจ าหน่าย การเพิ่มขึ้นของยอดจ าหน่ายเทียบ
กับปีที่ผ่านมา........................................................................................................... ............................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4.7 การมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า วัตถุดิบ หรือติดต่อช่วยเหลือกัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การบริหารจัดการกลุ่ม 
 5.1 โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ มอาชีพตามโครงสร้าง
การบริหารจัดการกลุ่ม  

(    )  1) ไม่มี     (    )  2) มี  
มี แบ่งเป็น……….………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2 การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม รายเดือน/รายปี 

(    )  1) ไม่มี     (    )  2) มี  
มี รายละเอียด……..……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 5.3 ก าหนดการประชุมสมาชิกกลุ่ม   

(    )  1) ไม่มี     (    ) 2)  มี  
มี การด าเนินการประชุมในช่วง…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 5.4 กลุ่มมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้สมาชิกปฏิบัติตามชัดเจน 

(    ) 1) ไม่มี     (    )  2) มี  
มี ข้อบังคับว่าด้วย………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.5 การจัดเก็บเอกสารของกลุ่มอาชีพเป็นระบบการจัดเก็บ เอกสารของกลุ่มอาชีพหรือไม่ อย่างไร 

(    )  1) ไม่มี     (    )   2) มี  
มี อธิบายรายละเอียด..………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.6 การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของกลุ่มอาชีพ 
(    )  1) ไม่มี     (    ) 2) มี  
มีรูปแบบการจัดท า/การจดบันทึก…………………..………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ผู้น ากลุ่ม 
 6.1 รูปแบบ/วิธีการคัดเลือกผู้น ากลุ่มอาชีพ  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 ผู้น ากลุ่มอาชีพมีการติดต่อประสานงานกับสมาชิกกลุ่มอาชีพ หรือไม่ อย่างไร (มากน้อยเพียงใด) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.3 ผู้น ากลุ่มอาชีพมีการติดตามประเมินผลการท างานของกลุ่ม มีการให้ค าแนะน า เสนอแนะ 
ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม หรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ   

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. จุดควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ   

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/กลุ่มอาชีพ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 
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ภาพสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติก  
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ อาคารที่ว่าการอ าเภอหลังเก่า อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ 
วันเดือนปีเกิด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2493 
สถานที่เกิด อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ที่อยู่ 115 หมู่ 1 ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ประธานกรรมการบริษัทพวงทองสรรพสินค้า 
สถานที่ท างาน บริษัทพวงทองสรรพสินค้า อ าเภอพนมสารคาม  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2548 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2551 

 
 
              
  
 


	01 ปกวิทยานิพนธ์ภาษาไทย
	02 ปกวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
	นางพวงทอง
	03 บทคัดย่อภาษาไทย
	04 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	05 กิตติกรรมประกาศ
	06 สารบัญ
	07 สารบัญตาราง
	08 สารบัญภาพ
	09 บทที่ 1 บทนำ
	10 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	11 บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	12 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	13 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	14 รายการอ้างอิง
	15 ภาคผนวก ก หนังสือราชการ
	16 ภาคผนวก ข การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC)
	17 ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ALPHA)
	18 ภาคผนวก ง แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
	19 ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรม
	20 ประวัติผู้วิจัย



