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27 – 28 มิถุนายน 2562 
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



 



สารจากคณบด ี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งท่ี 5 (The 5th Management 
Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) ในวันท่ี 27-28 มิถุนายน 
2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจงานด้านการวิจัย ได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และจัด ให้มีการ
บรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มความรู้และแนวคิดเรื่อง “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” โดยได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
 ขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน
ทุกท่านท่ีได้มีส่วนท าให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ส าเร็จได้โดยสมบูรณ์ 

 
 
 
 
                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย  ทองธิราช) 

                                                                      27 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจยั 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ ์ 

ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 4.0” 
 

   
ท่ีปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยนราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   
กองบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา  จัตุชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
อาจารย์นวียาฐ์  ศักยเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  นามนัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา  ไชยปัญหา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ธารีรัตน์  ชูลีลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี  ยีมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.สามารถ  อัยกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์ศักดาเดช  กุลากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.จารุพร  มีทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.ศศิธร  กกฝ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
ดร.สาธิยา  กล่ินสุคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



กองบรรณาธิการ 
ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อาจารย์อมรรัตน์  ภารสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิตา สุนทรไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  นามนัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ชัยธวัช  ศิริบวรพิทักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ดร.ธารีรัตน์  ชูลีลัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย  อุดมกิจมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  อัยกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.พิศดาร  แสนชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วิทวัส  ปานศุภวัชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วศิน  เพชรพงศ์พันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดร.วรินทร์ธร  โตพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร.อัญชลี  โกยะนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา  พิชญาธีรนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี  กายใหญ่   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ชินวัตร  เช้ือสระคู  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.ภัทริภา  ชิณช่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.มงคล  เอกพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดร.วิไลวรรณ  โพนศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉายรุ่ง  ไชยก าบัง    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ  อันทะไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา  สุทธิกุลสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  ณ หนองคาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์  ไชยแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชพร  มานะจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  กิจธนวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ชนัญฎา  สินช่ืน     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ธัญญ์นิธิ  จิรพัฒนาพรสิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.รชต  สวนสวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.สาวิตรี  บุญมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.สมคิด  นาพรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
    
    

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 
 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5  

“การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0” 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
************************************************ 

 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
เวลา 08.45-09.00 น. กล่าวรายงาน  โดย 

     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
กล่าวเปิดงาน และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับเจ้าภาพร่วม โดย        
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เวลา 09.00-09.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 09.15-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างแบรนด์ท้องถ่ินในยุคดิจิตอล 4.0  

โดย   ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี  รื่นรมย์  
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-17.00 น. นําเสนอบทความ ภาคบรรยาย  

1. ห้องนําเสนอ ประเภทอาจารย์  ห้อง 314, 324, และ 334  
2. ห้องนําเสนอ ประเภทบัณฑิตศึกษา  ห้อง 332 
3. ห้องนําเสนอ ประเภทปริญญาตรี  ห้อง 335, 336, และ 337  
นําเสนอ ภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณลานบัวและโถงช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.30-17.00 น. ชมนิทรรศการและชมผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ณ ลานบัวและโถงทางเดิน  

ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 314 อาคาร 3 ชั้น 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.ภณิตา  สุนทรไชย (มรภ.มหาสารคาม) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ดร.ภัทริกา ชินช่าง (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR1101 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ศศิประภา พรหมทอง มรภ.อุดรธานี 

OR1108 
การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของ
ผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า 

อ.กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ 
สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 

OR1103 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า 

อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์ มรภ.อุดรธานี 

OR1104 

ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย 

ดร.ฉายรุ่ง ไชยกําบัง ม.กาฬสินธ์ุ 

OR1105 

ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ
ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชรีับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย 

ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ ม.กาฬสินธ์ุ 

OR1106 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของ
ผลผลิตการเกษตรแบบอินทรีย์และแบบ      
ไม่ปลอดสารพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

ผศ.ดร.วนิชย์  ไชยแสง มรภ.อุดรธานี 

OR1107 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพ่ือการ
ตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 

อ.ดร.พวงทอง วังราษฏร์ 
มทร.ล้านนา 
ลําปาง 

OR1102 
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารตามกระแสของผู้บริโภคในเมืองพัทยา 
จ.ชลบุร ี

อ.สยานนท์ สหุนันต์ 
วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

OR1109 
พฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 

อ.ณัฐศิร ิ พงศาวล ี มรภ.อุดรธานี 

 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 324 อาคาร 3 ชั้น 2  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.สุทศันา สุทธิกุลสมบัติ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล (มรภ.สกลนคร) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR1201 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ   
โฮสเทลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ มรภ.อุดรธานี 

OR1202 
ศักยภาพความพร้อมของจังหวัดร้อยเอ็ดกับ
ธุรกิจการจัดประชุม MICE  

อ.สุริยาวุธ ธรณี มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1203 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา วัดวังคํา ตําบลสงเปลือย อําเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.รุ่งอรุณ ศุภกฤตอนันต์ มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1204 
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบรายการ
รายการโทรทศัน์ แนะนําคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ.ญาณกร เขตศิริสุข มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1205 
ความต้องการเลือกใช้โรงแรมและที่พักของ
ข้าราชการไทย และบุคคลทั่วไปในจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

อ.ตรีธิดา บุญทศ มรภ.ร้อยเอ็ด 

OR1206 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์ ในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี 

อ.จิรพร จันลา มรภ.อุดรธานี 

OR1207 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวอาเซียนต่อการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ม.สงขลานครินทร ์

OR1208 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย หมู่บ้านคีรีวงกต จังหวัด
อุดรธานี 

อ.สาวิณีย์ พลเย่ียม มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท อาจารย์  กลุ่ม 3 (SME และสาขาอื่นๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 334 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (มรภ.กําแพงเพชร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม (มรภ.มหาสารคาม) 
 

รหัส ชื่อบทความ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 

OR1301 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ตําบล
หมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

อ.สุพจน์  สกุลแก้ว มรภ.อุดรธานี 

OR1302 

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบริหาร
ฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่องแบบจําลอง 
อีอาร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

อ.ฐาปนี  เพ็งสุข มรภ.อุดรธานี 

OR1303 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบล
หมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

อ.กนกกาญจน์  ใต้จันทร์กอง มรภ.อุดรธานี 

OR1304 
อิทธิพลของเชาวน์ทางจิต (SQ) ที่ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของพระสงัฆาธิการ 

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน ม.ศิลปากร   

OR1305 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษา
ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 

อ.ศักรินทร์  วังคะฮาต มรภ.อุดรธานี 

OR1306 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและกล
ยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดขนาดย่อม 
กรณีศึกษาร้านบุญยงค์พาณิช 

อ.สุชีรา  สินทรัพย์ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท บัณฑิตศึกษา กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 332 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR2101 

ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการรับรู้
ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการกับผลกระทบต่อ
ความต้ังใจซื้อซ้ําของผู้บริโภคประเทศจีนที่ใช้
บริการช้อปปิง้ออนไลน์ผ่านระบบ  
E-Commerce 

นาย JIANHAI LI มทร.อีสาน 

OR2102 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทย 

นส.ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย ม.ศรีปทุม 

OR2103 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพ
รายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นายสุพจน์ ปานน้อย ม.ศรีปทุม 

OR2104 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นส.เจตรัมภา พรหมทะสาร ม.ศรีปทุม 

OR2105 
ผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน 

นส.ทิพย์สุดา ทาสีดํา ม.ศรีปทุม 

OR2106 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

นายพุฑฐฒิชัย อมรวัฒนาเจริญชัย มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชือ่ผูน้ าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3 (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 335 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล (มรภ.เชียงใหม่) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.ลภสัรดา พิชญาธีรนาถ (มรภ.เลย) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3301 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง: กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ตําบลผักตบ อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

นส.วันวิสา ดอนนาม มรภ.อุดรธานี 

OR3302 
ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี 

นายสันติสุข ด่านระหาร มรภ.อุดรธานี 

OR3303 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปร
รูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม: กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะ ตําบลนํ้าพ่น อําเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

นส.จินตนา สมาหาญ มรภ.อุดรธานี 

OR3304 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ อําเภอ 
เพ็ญพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี 

นส.เกสรา เมฆมนต์ มรภ.อุดรธานี 

OR3305 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปเกี๊ยวซ่าเห็ด (นํ้าจิ้มซีฟู้ด): กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

นายนพคุณ มงคลกาวิน มรภ.อุดรธานี 

OR3306 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
ฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด "สวนบ้านน้อย       
ย่างนําฮอยพ่อ" ตําบลนาบัว อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ณัฐธิดา ทัพอาสา มรภ.อุดรธานี 

OR3307 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
นํ้าตาลสดจากดอกมะพร้าวสวนสินธ์ภมร  
ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

นส.นฤมล กลิ่นอุบล มรภ.อุดรธานี 

OR3308 
การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
เมล่อนอบแห้ง กรณีศึกษากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
อุดรธานี 

นส.ประภาพรรณ อรัญทิตย์ มรภ.อุดรธานี 

 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3  (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 336 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1:  ผศ.เหมวดี  กายใหญ่ (มรภ.เลย) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ผศ.ดร.อําภาศรี พ่อค้า (ม.กาฬสินธ์ุ) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3309 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปขนมจีนกรอบ: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีนบ้านด่าน ตําบลเชียงหวาบง อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.ศุภรัตน์ บุตดีคํา มรภ.อุดรธานี 

OR3310 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ตําบลนาดี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายพัฒนพรน์ ปวะบุตรธินันท์ มรภ.อุดรธานี 

OR3311 

การพัฒนาส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ 
ปลาหยองสาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลน
นิคมสงเคราะห์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.สุวรรณา อินธิราช มรภ.อุดรธานี 

OR3312 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปร
รูปลูกมะเด่ือ: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านเด่ือ ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

นส.สุธิชา บุญแสนแผน มรภ.อุดรธานี 

OR3313 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 7 ตําบลนิคมสงเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ชลธิฌา จันทะแจ่ม มรภ.อุดรธานี 

OR3314 ระบบจัดการสินค้าคงคลังธุรกจิค้าสง่ นายวิสิฐ เกียงขวา มรภ.อุดรธานี 

OR3315 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดระบบ
จัดการร้านเฟอร์นิเจอร์: กรณีศึกษาร้านศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ 

นส.ศิริรักษ์ กองทา มรภ.อุดรธานี 

OR3316 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์ม
เลี้ยงปลา: กรณีศึกษา ชัยพิชิตฟาร์ม 

นส.สิริลักษณ์ โคตะมะ มรภ.อุดรธานี 

 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3  (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 337 อาคาร 3 ชั้น 3  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1:  ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ (มรภ.สกลนคร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2:  ดร.วิไลวรรณ โพนศิริ (มรภ.ร้อยเอ็ด) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

OR3317 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการ
แปรรูปนํ้ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง 
บ้านห้วยไร่บูรพา ตําบลอูบมุง อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.วรางคณา ตะบุตร มรภ.อุดรธานี 

OR3318 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ตําบล
บ้านเพ่ิม อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

นส.ศิริลักษณ์ ผ่ามวัน มรภ.อุดรธานี 

OR3320 
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดขนมแครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองสําหรับผู้ประกอบการร้าน
จําหน่ายนํ้าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นส.ศรัณย์พร โป๊ะประนม มรภ.อุดรธานี 

OR3321 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม ่จังหวัดหนองคาย 

นส.ชฎาพร ถาวะโร มรภ.อุดรธานี 

OR3322 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขาย
ผ้าม่าน: กรณีศึกษา ร้านผ้าม่าน N.S. Design 

สิบเอกวราฤทธ์ิ ขันเดช มรภ.อุดรธานี 

OR3323 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบ
จัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษา ร้านป้อม ดีไซน์ 

นส.อรยา สมสาย มรภ.อุดรธานี 

OR3324 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการ
แปรรูปเจลสมุนไพรบํารงุขนคิ้ว: กรณีศึกษากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตําบลเชียงเพ็ง 
อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

นายปฐมพร เทพนา มรภ.อุดรธานี 

OR3325 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
ร้นต้นหมาก อาหารตามสั่ง 

นส.นิรชา อาจอาํนวยการ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: รศ.ดร.สืบชาติ  อันทะไชย (มรภ.อุดรธานี)  
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.ปณิธาน เมฆกมล (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1101 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านซักอบรีด 

อ.รุง่ตะวัน  บูรณ์พนากานต์ มรภ.อุดรธานี 

PT1102 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการรับสง่พัสดุภัณฑ์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

อ.ชลนท ี บูรรุ่งโรจน์ มรภ.อุดรธานี 

PT1103 
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินไทยแอร์
เอเชีย ของผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ.อ้จฉรียา พัฒนสระค ู มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1104 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์
ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

อ. ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์ มรภ.สกลนคร 

PT1105 

ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ของ
ผู้บริโภค ท่ีใช้บริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

อ.พรรณภา สังฆะมณ ี มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1106 

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย 
(Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง ม.กาฬสินธ์ุ 

PT2102 
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการของสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

ดร.สกาวเดือน พิมพิศาล ม.กาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผูน้ าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน ช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ดร.ธัญญ์นิธิ  จิรพัฒนาพรสิน (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1107 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู ้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา ม.กาฬสินธ์ุ 

PT1108 
การบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการบัญช ี

อ.ดร.ศิววงศ์ เพชรจุล 
มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

PT1109 
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการลงทุน 

อ.ดร.ปิยนุช ปากฎดี มรภ.สุรินทร ์

PT1110 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้า
ย้อมครามและผ้าหมี่ขิด: กรณีศษึาร้านแตนผ้าไทย 
ตลาดผ้านาข่า อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ผศ.ดร.รชต สวนสวัสด์ิ มรภ.อุดรธานี 

PT1111 
การศึกษาการจัดทําบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชี
บริหารของผู้ประกอบการที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของการดําเนินธุรกิจ SME ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

ดร.ชนัญฎา สินชื่น มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.เสกสรร  สายสีสด (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.วันวิสา เน่ืองสมศร ี(มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1201 
การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "พิพิธภัณฑ์เด็ก 
กรุงเทพมหานคร แห่งที2่(ทุ่งครุ)" 

ผศ.จิตรกร ผดุง มทร.กรุงเทพ 

PT1202 
ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก
ของโรงแรมช้างใหญ่ใจดี อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

อ.สุติมา ฮามคําไพ มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1203 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฎีการ
สื่อสารมวลชน: แบบจําลองการสื่อสารโดย
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบนิรนัย (Deductive Method) ของ
นักศึกษา นศ.6101 

รศ.ดร.ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง มรภ.เลย 

PT1204 
พฤติกรรม แรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเที่ยว พิพิธภัณฑ์ 
พญาคันคาก จังหวัดยโสธร 

อ.สิทธิศักด์ิ เตียงงา มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1205 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงพุทธของชุมชน 
บ้านห้วยเด่ือ ตําบลนํ้าทูน อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ผศ.ดร.กัลยา ยศคําลือ มรภ.เลย 

PT1206 
สํารวจเส้นทางโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเท่ียว  
บ้านนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

อ.ไพโรจน์ ชัชวาลย์ มรภ.เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท อาจารย์ กลุ่ม 3 (SME และสาขาอื่นๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.มานน เซียวประจวบ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT1301 
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขต
พ้ืนที่ตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ.ฐิติพร วรฤทธ์ิ มรภ.บุรีรัมย์ 

PT1302 
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
ย่ังยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตําบลพระเสาร์ อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

อ.ทิพย์สุดา ทาสีดํา มรภ.บุรีรัมย์ 

PT1303 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษา
ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน 
มรภ.
อุดรธานี 

PT1304 
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ.อินทร์ อินอุ่นโชติ มรภ.ร้อยเอ็ด 

PT1305 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคส์ําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อ.รดาศา เนตรแสงสี มรภ.เลย 

PT1306 
การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

อ.อนันตพร พุทธัสสะ ม.กาฬสินธ์ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 1 (บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผูท้รงคุณวุฒิ 1: ผศ.โชคชัย เดชรอด (มรภ.อุดรธานี) 
ผูท้รงคุณวุฒิ 2: ดร.สมคิด นาพรม  (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3101 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการร้านกาแฟ อเมซอน 
ของผู้บริโภคในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

นส.จุรีพร คํานนท์ มรภ.สกลนคร 

PT3102 
ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลสกลนคร: 
กรณีศึกษา อําเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 

นส.สุกัลญา เพ็งอินทร์ มรภ.สกลนคร 

PT3103 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 23 จํากัด 

นส.อัจฉริยา วงษ์ชมภู มรภ.อุดรธานี 

PT3104 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

นส.อุไรวรรณ หาป้อง มรภ.อุดรธานี 

PT3105 
ความคิดเห็นของประชาชนและทัศนคติ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาดี ท่ีมีต่อการพัฒนา อ่างเก็บนํ้า 
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.ณิศาชล โสชาร ี มรภ.อุดรธานี 

PT3106 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าประกันภัยที่มี
ต่อบริษัทรุ่งโรจน์สหการตําบลสว่างแดนดินอําเภอ 
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นายศรัณย์ ศรีทุมสุข มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนน าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ผศ.วราพร กรีเทพ (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3201 
พฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.นันทศิริ สินผิว มรภ.อุดรธานี 

PT3202 
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้สื่อทีวีดิจิตอลของ
ประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี 

นายศิริชัย เลิศสหพันธ์ มรภ.อุดรธานี 

PT3203 
การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดียของข้าวบดไรซ์เบอร์รี่ ชุมชน
กุดลิงง้อ ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายเสรี ปากศร ี มรภ.อุดรธานี 

PT3204 
พฤติกรรมการเลือกช่องทางรับชมภาพยนตร์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

นายกิตติวัฒน์ หงษาคํา มรภ.อุดรธานี 

PT3205 
พฤติกรรม และ ความพึงพอใจของนักปั่นจักรยานใน
จังหวัดอุดรธานีที่มีต่อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัด
อุดรธานี 

นส.ธนภรณ์ สุขสงวน มรภ.อุดรธานี 

PT3206 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสื่อสาร
ทางการตลาดด้วยการปั่นจักรยานเพ่ือการท่องเท่ียว  
ในเขต อบต.นาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.สายคูณ พรมทสาร มรภ.อุดรธานี 

PT3207 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.  นาดี ของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.มินตรา สุทธิอาจ มรภ.อุดรธานี 

PT3208 
การพัฒนาสารคดีเพ่ือการท่องเที่ยวด้วยจักรยานอ่างเก็บนํ้า 
บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อําเภอ เมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.เมฆฉาย แผลงฤทธ์ิ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 2 (นิเทศศาสตร์ การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สาวิตรี บุญมี (มรภ.อุดรธานี) 

 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

PT3209 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการบริโภคสื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา  
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นส.อาทิติยา ประวิเศษ มรภ.อุดรธานี 

PT3210 
การศึกษาความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ตําบลนาดีที่มีผลต่อการจัดการท่องเท่ียว 

นส.วราลี หล้าสุด มรภ.อุดรธานี 

PT3211 
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อหนังสั้น เพ่ือการ
ท่องเท่ียวชุมชนหมู่บ้านกุดลิงง้อ อบต.นาดี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 

นายศุภวิชญ์ ศรีธรรมมา มรภ.อุดรธานี 

PT3212 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชน ของประชาชนในเขต 
อบต.นาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายวีระพล ชัยสิงห์ มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายชื่อผู้น าเสนอ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
ประเภท ปริญญาตรี กลุ่ม 3 (SME และสาขาอืน่ๆ) 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ลานบัวและโถงทางเดิน บริเวณช้ัน 1  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 1: ผศ.ดร.สมศักด์ิ กิจธนวัฒน์ (มรภ.อุดรธานี) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2: ดร.สาวิตรี บุญมี (มรภ.อุดรธานี) 
 

รหัส ชื่อบทความ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
PT3301 ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม นายยุทธพิชัย นิลชานนท์ มรภ.อุดรธานี 

PT3302 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร 

นายวรินทร คําป้อง มรภ.สกลนคร 

PT3303 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านซ่อมแอร์
รถยนต์ กรณีศึกษาร้านไอซแ์อร ์

นส.นิตยา ทองแดง มรภ.อุดรธานี 

PT3304 
การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาร้าน
เป็นหน่ึงข้าวมันไก่ 

นส.ดวงกมล แพงโคตร มรภ.อุดรธานี 

 
 
 
 
 
 



สารบญั 
รหัส  หน้า 
OR1301 การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร  

ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
สุพจน์ สกุลแก้ว, สุพักตร์ มะกุล, เสาวนีย์ สิทธิโชติ, ณัฐกิตต์ิ บาลจบ, จิตกร เกาะแก้ว,  
นันทชา โฆษาศร ีและ พิษณุ เอี่ยมภู่………………………………………………………………..…… 

 
 
 

1 
OR1302 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ

บริหารฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ เรื่องแบบจําลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล ของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

ฐาปนี เพ็งสุข…………………….…………………………………………………………………… 

 
 
 

13 
OR1303 การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี  

ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
อนุศักด์ิ รัตนกนกกาญจน์, กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง, สุวัฒนา ดีวงษ์, รุ่งตะวัน หรมหา,  
นพรัตน์ ธรรมดา, ฐิติพร จันทร์ดาวัน และ กรกฎ ดวงเดช………………………………………. 

 
 
 

23 
OR1304 อิทธิพลของเชาวน์ทางจิต (SQ) ท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ 

เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน, โกสินทร์ เตชะนิยม, วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, วรพล พินิจ  
และ พิทักษ์ ปักษานนท์………………….………………………………………………………………….…. 

 
 

33 
OR1305 ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม:กรณีศึกษาร้านอาหารตามส่ัง 

5 พี่น้อง 
ศักรินทร์ วังคะฮาต,  ณพล ธนาวัชรากุล, ณัฐศิริ พงศาวลี, พรนภา ขันธจ านง, 
ภัทรพงศ์ ศรคี าเวียง, ธเนศพล ภาวะรีย์ และ รัตติกาล กัญญะบุญ……………………………… 

 
 
 

43 
OR1306 กลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านอาหารตามส่ัง: กรณีศึกษาร้านบุญยงค์พาณิช 

สุชีรา สินทรัพย์, ศศิประภา พรหมทอง, ศักรินทร์ วังคะฮาต, ธัญญารัตน์ แก้วทา, 
ไอลดา ศิลาคะจิ และ พรนิภา ลิ้วกระโทก....................................................................... 

 
 

53 
OR3301 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง: 

กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ตําบลผักตบ อําเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี 

วันวิสา ดอนนาม, ณัฐกมล เทียนมนัส, จารุวรรณ ชัยมุ, ขนิษฐา พาสัญจร,  
นิภาพร แสงอาวุธ, สาวิตรี วงษ์สินธ์, สถาพร ฉิมาภาค, คมกริช สนิทชน 
และ นงนภสร ทองศิลา.................................................................................................... 

 
 
 
 
 

65 
OR3302 ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ  

กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี 
อมรชัย สระแก้ว, เพ็ญเพชร ชาริโย, สันติสุข ด่านระหาร, อนันดา เหลาธรรม,  
อาทิตย์ โกยะมาตย์, อรยา ฮุงโสภา และ คมกริช สนิทชน............................................... 

 
 
 

75 
  



สารบญั 
รหัส  หน้า 
OR3303 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม : 

กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงแพะ ตําบลน้ําพ่น อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี 

พิมพกานต์ ศรีภาพงศ์เวช, สลิลทิพย์ ชุ่มจิตร, วาสิตา จานนาเพียง, ณัฐธิดา สิมสีพิมพ์,  
ชนิกา ศักด์ิสิทธิกา,จินตนา สมาหาญ, กิตติยา บุษราคัม และ ศิศวิมล บัวราษฎร์........... 

 
 
 

85 
OR3304 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ตําบลบ้านแดง อําเภอ
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

ประณิดา หอมตา, อรณิชา คุณสิทธ์ิ, เกสรา เมฆมนต์, ชลิดา ตะวัน,  
กมณทิพย์ ชูประทีป และ อนัญญา วงศ์ทนชัย.................................................................. 

 
 
 
 

95 
OR3305 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ําจ้ิมซีฟู้ด): 

กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน อ.หนองววัซอ  
จ.อุดรธานี 

จริยา  หันตุลา, ศรัณญา  เยาวลา, อัจฉราพร  หินประกอบ, นพคุณ มงคลกาวิน 
และ วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท.......................................................................................... 

 
 
 
 

105 
OR3306 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง GUAVA จะ

หมด “สวนบ้านน้อย ย่างนําฮอยพ่อ” ตําบลนาบัว อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
นิศาชล ตันตะสุทธ์ิ, ประภาเพชร มูลลี, จิตรดาวัลย์ ปากบั้น,  ณัฐธิดา ทัพอาสา,   
เฟ่ืองฟ้า นามวิเศษ, รัตนาวลี ผาทองที และ ธนาภรณ์ ขามธาตุ.......................................... 

 
 
 

115 
OR3307 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําตาลสดจากดอกมะพร้าว   

กรณีศึกษา สวนสินธ์ภมร ตําบลสร้อยพร้าว อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ขจรศักด์ิ ศรคี าภา, นฤมล กลิ่นอุบล, ปิยภรณ์ ประเทศสงิห์, อาภาพร ตู้เชียงเพ็ง,  
ณัฐฐิกาล พลางวัน, ศิริลักษณ์ เพรชศรี, จุฑาลักษณ์ ตะคามจันทร์, 
และ โชคชัย กันปัญญา..................................................................................................... 

 
 
 
 

125 
OR3308 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปเมล่อนอบแห้ง: กรณีศึกษา 

กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อุดรธานี 
เศรษฐศักด์ิ ชัยฤทธ์ิ, นวรัตน์ พิณรัตน์, ปริญญา วสวานนท์, ไกรสิทธ์ิ ทิพรัตน์, 
อภิชญา มนภูมา, ประภาพรรณ อรัญทิตย์, วรรณสิริ วัฒนสูตร, และ  
ศิศวิมล  บัวราษฎร์......................................................................................................... .. 

 
 
 
 

133 
OR3309 การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปขนมจีนกรอบ: กรณีศึกษากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านด่าน ตําบลบ้านเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
ดวงฤทัย  โสระบุตร,  สุดารัตน์ โสภา, ฉัตรสุดา ศิริชนม์, ศุภรัตน์ บุตดีค า,  
สุพัตรา  มั่นคง, ภรภัทร  แก้วสุวรรณ, ปนัสยา  อะโนบุตร,  เมธาวัฒน์  วิไลลักษณ์,  
และ กมณทิพย์  ชูประทีป................................................................................................  

 
 
 
 

145 
  



สารบญั 
รหัส  หน้า 
OR3310 พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 

ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัชพร มานะจิตร, นฤเบศร ค าบุญเกิด, ศิริลักษณ์ สรุะดนัย, ภัคจิรา จูมจันทา 
และ พัฒนพรน์ ปวะบุตรธินันท์........................................................................................ 

 
 
 

153 
OR3311 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ ตําบลโคกสะอาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ศิรประภา สาสิงห์, ผกามาศ ทุ่งหลวง, อภิชญา นาดี, กนิษฐา พงศ์พานิชย์, 
สุวรรณา อินธิราช, จุฬารัตน์  สีหาพล, สุดารัตน์ สาน้อย และ กมณทิพย์ ชูประทีป........ 

 
 
 

167 
OR3312 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ : กรณีศึกษา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ตําบลบ้านเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
อลงกรณ์ กุลมอญ, วรรณนิภา แสนสุด, กรรณิกา บุรวัฒน์, สุดารัตน์ ซาซุม,  
ศิริลักษณ์ ไชยโคตร, สุธิชา บุญแสนแผน, กมณทิพย์ ชูประทีป และ 
อนุศักด์ิ รัตนกนกกาญจน์................................................................................................. 

 
 
 
 

175 
OR3313 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By 

ก้านตอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ท่ี 7 
ชลธิฌา จันทะแจ่ม, วรรณา นนทะราช, อักษรสวรรค์  อาริยทรัพย์, กัณฐิกา เนียมจันทร์,  
ดาราภรณ์ อินทสร้อย, จิรัญญ์ดา ชาติทุ่ง และ ชลิดา พิมพ์สาลี........................................ 

 
 
 

185 
OR3314 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังสําหรับธุรกิจค้าส่ง (กรณีร้านสุ

พจน์การค้า) 
วิสิฐ เกียงขวา, เมธิรา ขันทะชา, ปทิตตา สิมสา, เอกรักษ์  ธนูนิล,  
ศศิประภา รอบเขตร า, สาวิตรี  บุญมี  และ วราพร กรีเทพ............................................ 

 
 
 

191 
OR3315 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ : 

กรณีศึกษา ร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
ศิริรักษ์ กองทา, ฐาปนี เพ็งสุข  และ สาวิตรี บุญมี………………………………………………...… 

 
 

205 
OR3316 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มเล้ียงปลา: กรณีศึกษา ชัยพิชิต

ฟาร์ม 
คนิตา รสธรรม, อรสา ค่อมสงิห์, สิรลิักษณ์ โคตะมะ, สาวิตรี บุญมี และ  
ปณิธาน เมฆกมล..................................................................... ......................................... 

 
 
 

215 
OR3317 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการแปรรูปน้ํามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ตําบลอูบมูง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี 

วิทวัส ฤาชากุล, อาภาภรณ์ สมีพันธ์, ประภัสสร ใจบุญ, พงศกร ศรีพันธบุตร, 
อรทัย พิมพ์ตระการ, ปิยเนตร วงประชุม, วรางคณา ตะบุตร และ  
อนุศักด์ิ รัตนกนกกาญจน์................................................................................................. 
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สารบญั 
รหัส  หน้า 
OR3318 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การ

เรียนรู้กาแฟนายูง ตําบลบ้านเพิ่ม อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ศิริลักษณ์ ผ่ามวัน, พงศ์ศิริ อุดมญาติ, ปฏิพล สาระผล, กฤษรินทร์ มุงเคน, 
ณัฐริกา ปาเป้า, ศิริลักษณ์ สง่เสริฐ และ กมณทิพย์ ชูประทีป.......................................... 

 
 
 

235 
OR3320 การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถั่วเหลือง 

สําหรับผู้ประกอบการร้านจําหน่ายน้ําเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ศรัณย์พร โป๊ะประนม, เจนจิรา ค ามัส, สุภัตรา บุติพันคา, สุธิดา ชาดวง,  
กัญชพร โพธิกุล, บุษยามาศ หัสดี, เสาวลักษณ์ วงภูธร  และ กมณทิพย์ ชูประทีป..……….. 

 
 
 

243 
OR3321 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย 

กฤษดา ด่ิงสวัสด์ิ, อนุกูล จันทนะ, ชฎาพร ถาวะโร, ณัฐวุฒิ กุลรัตน์วงศกร, 
เกริกพล ชัยจันทา, รชานนท์ ถานะ, ขนิษฐา มูลขุนทศ และ  
กมณทิพย์ ชูประทีป……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

253 
OR3322 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการขายผ้าม่าน : กรณีศึกษา ร้าน

ผ้าม่าน N.S. Design 
นลธวัช แสงโฮง, ววรรณวิศา หาญอาสา, วราฤทธ์ิ ขันเดช, ฐาปนี เพ็งสุข  
และ นิษา ศักด์ิชูวงษ์.........................................................................................................  

 
 
 

259 
OR3323 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบจัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษา

ร้านป้อม ดีไซน ์
อรยา สมสาย, วัชราภรณ์ ฤาชา, ฐาปนี เพ็งสุข  และ สาวิตรี บุญมี................................. 

 
 

269 
OR3324 การพัฒนาส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลสมุนไพรบํารุง 

ขนค้ิว: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตําบลเชียงเพ็ง อําเภอ 
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

กาญจนา เทพเสน, พิชญาวี ศรีอภิทรัพย์, เจมจิรา ปิจดี, ปฐมพร เทพนา, 
แพรวพรรณ พิมศร, อคิราภ์ ศรีสาพันธ์, คมกรชิ สนิทชน และ เสาวนีย์ สิทธิโชติ............ 

 
 
 
 

279 
OR3325 การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาร้านต้นหมากอาหารตามส่ัง 

นิรชา อาจอ านวยการ,  ภาณุวัฒน์ แสงนภากาศ,  ธิดารัตน์ ศรีทอง,  
พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์, คมกริช สนิทชน  และ ปริญญา กันหาสินธ์ุ............................ 

 
 

289 
PT1301 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

เชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพื้นท่ีตําบลหูทํานบ อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ฐิติพร วรฤทธ์ิ, พัชราวรรณ อาจหาญ, วณิชา แผลงรักษา และ จงกล ศริิประภา............. 

 
 

303 
PT1302 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยนืของกลุ่มโรงสีข้าว  

บ้านหัวดง ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ทิพย์สุดา ทาสีด า, ผกามาศ มูลวันดี และ สายฝน อุไร..................................................... 

 
 

313 



สารบญั 

รหัส  หน้า 
PT1303 การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท  

ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน, นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ,์ อริศรา ขุริดี,  ธัญญลักษณ์ ดีย่ิง,  
บุณยนุช ค าโคตร และ ศุภมาส ภูงามดี............................................................................. 

 
 
 

325 
PT1304 ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น)  

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
อินทร์ อินอุ่นโชติ...............................................................................................................  

 
 

337 
PT1305 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สําหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
รดาศา เนตรแสงสี.............................................................................................................  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลหลัง
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
จ านวน 2 ราย และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ จ านวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อน
การพัฒนา ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน กล่าวคือ บริเวณ
ภายในและภายนอกร้านมีสภาพทรุดโทรม และมีการจัดสรรพ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีทางร้านยังขาดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค 2) ทีมวิจัยและบุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณ
จิตรได้ก าหนดประเด็นและร่วมกันด าเนินการพัฒนาร้าน ได้แก่ การทาสีและตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกร้าน 
จัดสรรพ้ืนที่ภายในร้านให้มีความเหมาะสม ติดต้ังเครื่องดูดควัน จัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ออกแบบโลโก้ร้าน 
ท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอล Social Media และใบปลิว 3) ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 93.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูงกว่า
ก่อนการพัฒนาเท่ากับ 102.67 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ค าส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านข้าวราดแกง 
 

ABSTRACT 
 This research aims to explore and analyze problems, develop and post-development 
evaluation of Small Enterprise: A Case Study of Khun Jit Curry and Rice Shop in Mak Khaeng Sub-
district, Muang District, Udon Thani Province by using operational research methodology to 
conduct and determine who is involved in the development namely faculty member and 
students from the Faculty of Management Science Udon Thani Rajabhat University 6 people, 
personnel of Khun Jit Curry and Rice Shop  2 people and 100 consumers. Using a specific random 
method. The research found that 1) Before development Khun Jit Curry and Rice Shop had 
problem with the physical characteristics and shop ambiance. That is, the shop's internal and 
external areas are in disrepair and the space is allocated in a mess.  In addition, the shop lack of 
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good marketing promotion strategy to stimulate consumer's decision making. 2) Researchers and 
personnel have set the issues and jointly develop the shop. Such as painting and decorate 
interior and exterior areas, appropriately allocate space within the shop, install a cooker hood, 
organize promotions to stimulate sales, shop logo design and advertising via leaflet and digital 
media. 3) The results of the post-development assessment showed that the average consumer 
satisfaction in the overall picture on store development is 93.64 percent. Which is higher than 
80.00 percent with the statistical significance level .01. And the shop has average sales after 
development higher than before development equal to 102.67 baht per day with statistical 
significance at .05 level. 
 
Keywords 
 Research and Development, Small Enterprise, Curry and Rice Shop  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกหน่ึงธุรกิจพ้ืนฐานที่อยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับภาค
การท่องเท่ียว ดังน้ันพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคอาหารที่หลากหลาย และจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงข้ึน ท าให้ธุรกิจน้ีมีการขยายตัวเพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภค โดยพิจารณาได้จากตัวเลขการจดทะเบียน
จัดต้ังธุรกิจร้านอาหาร ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่1 ข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจร้านอาหาร 
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2561) 

 
 จากภาพที่ 1 พบว่าใน 3 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.- มี.ค.) มีจ านวน 430 ราย เพ่ิมสูงข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3.37 แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรง
มากข้ึน และจ านวนร้านอาหารใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าและส่วนแบ่งใน
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ตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจร้านอาหารคาดว่ายังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนไป เช่น การหันมารับประทานอาหารนอกบ้านและสนใจดูแลสุขภาพมากข้ึน เปิดโอกาสทางธุรกิจให้
ผู้ประกอบการสามารถน าเสนอร้านอาหารรูปแบบใหม่และมีความหลากหลายมากข้ึน เช่น food truck ร้านอาหาร
แบบ co-working space การน าเข้าแฟรนไชส์ร้านอาหารแบรนด์ดังต่างชาติ และร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ และการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ช่วย ให้
ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจและเข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขวางและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยเฉพาะ 
SMEs เริ่มหันมาให้บริการร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่น ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนเช่าร้านหรือจ้าง
พนักงาน อีกทั้งตลาดบริการจัดส่งอาหารที่ช่วยเพ่ิมช่องทางและความรวดเร็วในการขายมีการขยายตัวอย่างชัดเจน 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจเหล่าน้ี เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส าคัญที่ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในธุรกิจประเภทน้ี 
นอกจากน้ียังมีธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนบริการร้านอาหาร เช่น ตัวกลางการให้บริการส่งอาหารออนไลน์ การ
จองโต๊ะอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์แนะน าร้านอาหาร ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเหล่าน้ีจะ
เปน็อีกหน่ึงช่องทางที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจจากการ
เข้าถึงฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่าน้ี ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธุรกิจน้ีเติบโตและมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ
มากย่ิงข้ึน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) 
 ร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต้ังอยู่เลขที่ 139 ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เริ่มเปิด
ด าเนินการต้ังแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 07.00 - 14.30 น. มีระบบการ
บริการที่เน้นเรื่องคุณภาพและรสชาติอาหาร ความซื่อสัตย์ จริงใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นหลัก เพ่ือสร้าง
บรรยากาศการให้บริการที่อบอุ่นเสมือนครอบครัว อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ผลสืบเน่ืองจากการ
แข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มสูงข้ึน เริ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายทางร้าน จึงท าให้ทีมวิจัยมีความสนใจ
ด าเนินการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
ย่อมให้คงอยู่และสามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี ผลการศึกษายังสามารถน าไปปรับใช้ส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อมอื่นๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. ด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 
 3. ประเมินผลหลังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยจ าแนกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมวิจัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย 2) บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณจิตร จ านวน 2 
ราย และ 3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านข้าวราดแกงคุณจิตร จ านวน 100 ราย โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ 
ดังต่อน้ี  
 ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ทีมวิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณ
จิตร เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและก าหนดประเด็นในการพัฒนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ด าเนินการในช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
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 ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนา เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและบุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณ
จิตร โดยทีมวิจัยได้ท าการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วจึงท าการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) เพ่ือพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตรใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ บริบท วิธีการ และข้ันตอนของการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1 . การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย รวมทั้งท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน (ก าหนดเกณฑ์
ผู้บริโภคต้องมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80.00) ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(One sample t-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 2. การเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรายวันของร้านก่อน
การพัฒนา จ านวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 และยอดขายรายวันหลังการ
พัฒนา จ านวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มทีม่ีความสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคลากรร้านข้าวราดแกงคุณจิตรร่วมกับทีม
วิจัย สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตร มีสภาพ
ภายในและภายนอกร้านทรุดโทรม ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ดังน้ี 
   1.1.1 บรรยากาศภายในร้าน พบว่า สีบริเวณผนังห้อง ประตูเหล็กหน้าร้าน และเพดานเริ่ม
เสื่อมสภาพ หลุดลอก และพ้ืนเสื่อน้ ามันอยู่ในสภาพช ารุด ดังภาพที่ 1-3 
 

       
 

ภาพที ่1 สีบริเวณผนังห้อง ประตูเหล็กหน้าร้าน และเพดานเริ่มเสื่อมสภาพ หลุดลอก 
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ภาพที ่2 พ้ืนเสื่อน้ ามันอยู่ในสภาพช ารุด 
 
   1.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้าน พบว่า มีการจัดสรรพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับ
พ้ืนที่บริการไม่เป็นสัดส่วน และไม่เป็นระเบียบ ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้านไม่เป็นสัดส่วน และไม่เป็นระเบียบ 
 
   1.1.3 บรรยากาศภายร้าน พบว่า พ้ืนทีบ่ริเวณห้องครัวเกิดคราบสกปรก และมีกลิ่นควันจากการ
ประกอบอาหาร ท าให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในร้าน ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่4 คราบสกปรกจากการประกอบอาหารภายในครวั 
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  1.2 ปัญหากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรขาดกลยุทธ์การส่งเสริม
ทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
   1.2.1 ขาดการจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
   1.2.2 ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ  
 
 2. ผลด าเนินการพัฒนา จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาร้านข้าวราดแกงคุณจิตรในระยะที่ 1 ทีม
วิจัยและบุคลากรของร้านได้ร่วมด าเนินการพัฒนา แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
   2.1.1 การทาสีและตกแต่งภายในบริเวณร้าน ได้ด าเนินทาสีในบริเวณที่ช ารุดทรุดโทรม ได้แก่ ฝ้า
เพดาน ประตูเหล็ก ผนังห้อง โดยใช้สีที่มีความเหมาะสมกับฝ้าเพดาน ประตูเหล็ก และผนังห้องภายในร้าน ซึ่งเป็นสี
ที่มีความคงทนไม่หลุดลอกง่าย สามารถยึดเกาะระหว่างชั้นสีใหม่กับพ้ืนผิวเดิมหรือพ้ืนผิวที่มีสภาพเป็นฝุ่นผง และ
ป้องกันคราบน้ า ฝุ่นละออง โดยไม่ทิ้งรอยเปื้อนบนผนัง และได้ท าการเปลี่ยนเสื่อน้ ามันใหม่ ใช้ส าหรับปูพ้ืนเพ่ือให้มี
ความทนทาน ท าความสะอาดง่าย รวมทั้งได้ท าการติดผนังห้องด้วยวอลเปเปอร์ และประดับด้วยรูปภาพเพ่ือสร้าง
บรรยากาศภายในร้านให้ดีย่ิงข้ึน ดังภาพที่ 5-7 
 

 
 

ภาพที ่5 บริเวณที่มีการทาสีใหม่ 
 

 
 

ภาพที ่6 บริเวณที่ท าการปูเสื่อน้ ามันใหม่ 
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ภาพที ่7 ตกแต่งผนังห้องด้วยวอลเปเปอร์และรูปภาพ 
 
   2.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในร้าน ด าเนินการจัดสรรพ้ืนที่ภายในร้านใหม่ให้เป็นสัดส่วนและ
เป็นระเบียบมากย่ิงข้ึน โดยน าของใช้ส่วนตัวออกจากพ้ืนที่ให้บริการของร้าน และจัดเป็นโต๊ะที่น่ังรับประทานอาหาร
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที ่8 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในร้านให้เป็นสัดส่วน 
 
   2.1.3 ติดต้ังเครื่องดูดควัน เพ่ือแก้ปัญหากลิ่นควันจากการประกอบอาหาร และติดสังกะสีแผ่น
เรียบ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันคราบสกปรกทีเ่กาะติดฝาผนัง ซึ่งมีความคงทนไม่เกิดสนิม ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที ่9 ติดต้ังเครื่องดูดควัน  
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  2.2 การพัฒนากลยุทธ์และการส่งเสริมทางการตลาด 
   2.2.1 การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ได้ด าเนินการจัดท าโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขายโดย
ใช้โปรโมชั่นสะสมแต้ม (เมื่อซื้อครบ 10 จาน แลกฟรี 1 จาน) เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที ่10 บัตรโปรโมชั่นสะสมแต้ม 
 
   2.2.2 โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านโดยใช้ใบปลิว จัดท าป้ายร้าน และโลโก้ร้าน ได้ด าเนินการ
จัดท าใบปลิวเพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านในบริเวณเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง จัดท าป้ายร้านเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในกลุ่มคนที่สัญจรผ่านทางบริเวณร้าน และจัดท าโลโก้ร้านเพ่ือเป็นการสร้างแบรนด์ของร้านให้เป็นที่
จดจ าเพ่ือดึงดูดลูกค้า ดังภาพที่ 11-13 
 

 
 

ภาพที ่11 ใบปลิวที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที ่12 ป้ายหน้าร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
 

 
 

ภาพที ่13 โลโก้ร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
 
   2.2.3 โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอลและ Social Media ได้ด าเนินการจัดท าเพจ
ร้านและสื่อวิดีโอ เพ่ือโปรโมทร้านผ่านทาง Facebook  เน่ืองจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุก
เพศทุกวัย ให้ได้รับสื่อข้อมูลข่าวสารจากร้านได้อย่างรวดเร็ว ดังภาพที่ 14 
 

    
 

ภาพที ่14 เพจร้านข้าวราดแกงคุณจิตร และสื่อวิดีโอที่ใช้ในการโปรโมท 
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 3. ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
  3.1 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน X  S.D. t P-value 
ลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 
ท าป้ายร้านใหม่ 100 91.44 9.04 12.65** .000 
ทาสีประตูหน้าร้านใหม่ 100 94.73 6.98 21.11** .000 
ทาสีบริเวณภายในและภายนอกร้าน 100 92.38 7.89 15.68** .000 
เปลี่ยนผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 100 92.04 8.76 13.75** .000 
ตกแต่งร้านด้วยการติดวอลเปเปอร์ 100 97.43 5.82 29.96** .000 
ตกแต่งผนังด้วยรูปภาพ 100 95.10 7.34 20.57** .000 
ปูพ้ืนใหม่ด้วยแผ่นพลาสติก 100 91.38 11.53 9.87** .000 
ติดต้ังเครื่องดูดควันเพ่ือก าจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 100 97.55 5.23 33.56** .000 
ติดแผ่นสังกะสีแบบเรียบเพ่ือป้องกันคราบสกปรก 100 94.00 7.15 19.58** .000 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาด 
การจัดท าโลโกร้้านเพ่ือสร้างแบรนด์ 100 94.98 6.73 22.24** .000 
การจัดท าเว็บเพจเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 100 93.30 8.05 16.51** .000 
การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 100 93.32 7.83 17.02** .000 
การแจกใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 91.18 8.73 12.80** .000 
การจัดท าวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 92.10 9.32 12.97** .000 

รวม 100 93.64 5.24 26.03** .000 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
   จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาร้านเท่ากับ
ร้อยละ 93.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา พบว่า ทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 102.67 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 

ช่วงเวลา จ านวนวันที่ส ารวจ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน S.D. ส่วนเปลี่ยนแปลง t P-value 
ก่อนพัฒนา 15 วัน 2,431.33 บาท 88.61 102.67 บาท 2.40* .031 

หลังพัฒนา 15 วัน 2,534.00 บาท 153.59 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทีมวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สรุปได้ดังน้ี 
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 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและ
บรรยากาศภายในร้าน เน่ืองจากเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาร้าน จึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถออกแบบและตกแต่งร้านได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา ประสี 
และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหา
ทางด้านการเงิน การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุนที่ ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านข้าวราดแกงคุณจิตรขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือใช้ในการ
กระตุ้นยอดขายของตนเอง เน่ืองจาก ผู้ประกอบการร้านข้าวราดแกงคุณจิตร ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการตลาด จึงท าให้ยอดขายของร้านอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ นิศานาถ มั่งศิริ 
(2557) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจร้านอาหาร SMEs ในย่านเยาวราช ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่มีต่อการขยายธุรกิจร้านอาหาร คือ ผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านการวางแผนทางธุรกิจ  
 3. ผลจากการวิจัย พบว่า การพัฒนาร้านข้าวราดแกงคุณจิตร โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการ
พัฒนาในรูปแบบดังกล่าวเกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ทีมวิจัย บุคลากรร้าน และผู้บริโภคได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ท าให้เกิดการยอมรับผลจากการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี 
(2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า การใช้กระบวนการมี ส่วน
ร่วม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มฯ เป็น
อย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนการผลิตจากการปรับปรุงร้านข้าวราดแกงคุณจิตร 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลก าไรทางธุรกิจส าหรับการวางแผนทางการตลาดต่อไปในอนาคต  
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านข้าวราดแกงคุณจิตร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบริหารฐานข้อมูล
เพื่องานธุรกิจ เร่ืองแบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUE TOWARDS STUDENT’S 
LEARNING ACHIEVEMENT OF ER ENTITY-RELATIONSHIP MODEL IN DATABASE 

MANAGEMENT SYSTEMS COURSE FOR THE SECOND YEAR STUDENT 
ฐาปนี เพ็งสุข1  

Thapanee Phengsuk 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน

แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง  แบบจ าลองอธิบาย
โครงสร้างฐานข้อมูล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ วิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง 
จ านวน 51 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี 1)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรไม่อิสระ (Paired Samples t-test) 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้
ร่วมกัน (Learning Together : LT) และการจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม (Teams-Games-Tournaments 
:TGT)  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก จึงควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
มาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาต่อไป 

 
ค าส าคัญ 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ  การจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกนั  การจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม 
 

ABSTRACT 
 The research objectives were 1) to study and compare academic achievement in 
database management systems for business course of second year students before and after 
using cooperative learning model with (Learning Together : LT)  and (Teams-Games-Tournaments 
:TGT) technique  and 2) to study the student ‘s satisfaction toward learning activities. The sample 
was 51 of second year students at Udon Thani Rajabhat University, majoring in Business 
Computer who enrolled in database management systems for business course in the second 
semester of academic year 2018.  

The tools used in this study were 1) cooperative learning activities with LG and TGT 
technique 2) pre-test and post-test and 3) student‘s satisfaction questionnaire. The data was 
analyzed using mean (x), standard deviation (S.D.) and dependent t-test. 
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The research found that 1) the academic achievement in database management systems 
for business course of second year students after learned by using cooperative learning activities 
with LG and TGT technique showed higher score than before the experiment at statistically 
significant level of .05 2) overall, the students expressed high level (x =4.42) satisfaction toward 
leaning by using cooperative learning activities 

  
Keywords 
 Cooperative learning, Learning Together, Teams-Games-Tournaments   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ และจ าเป็นต่อการพัฒนามนุษย์ และการพัฒนา ประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้า สอดคล้องควบคู่ไปกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยี การ
พัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือภายนอกประเทศจะเกิดข้ึนหรือส่งผลมากน้อยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่
กับคุณภาพของประชากรภายในประเทศ การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ท าให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะถ้าคนได้รับ
การศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาแล้ว คนในประเทศก็จะมีคุณภาพก่อให้เกิด
ความรู้ ทักษะ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศหน่ึงที่ให้ความส าคัญต่อ การ
จัดการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงงานทางด้านการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง มีการน าเอาวิชา
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน น าเอาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ และหลากหลายเข้ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 22 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) โดยมีข้อก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้เอื้อ
ต่อการจัดการศึกษาท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ 1 ความส าคัญในการปฏิรูป 5 ด้าน คือ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ 
การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา การปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคคลทางการศึกษา และการปฏิรูป
ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว แท้จริงแล้วการค้นคว้าพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไป
เพ่ือสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต เป็นต้นจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่ม
สาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น รู้เท่าการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้
เก่ียวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
ประกอบกับปัจจุบันได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน ซึ่งกรอบความคิดเก่ียวกับทักษะส าคัญที่เยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะการ
อ่าน การเขียน การค านวณ  การคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์  การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะด้านความ
ร่วมมือ และร่วมกันท างานเป็นทีม (วิจารณ์ พานิช, 2555)  
 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้กล่าวถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยระบุ
ถึงคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ความต้องการก าลังคนยุค 4.0 โดยยึดหลัก (3Rs8Cs) ความหมายของ 3Rs 
ได้แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) และความหมายของ 8Cs 
ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา, ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม, ทักษะ
ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า, ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม กระบวนทัศน์, 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร,ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และความมีเมตตา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับ โสรัจจ์ แสนค า (2560) 
การเรียนกลุ่มสามารถน าเน้ือหามาออกแบบกิจกรรมด้วยการก าหนดวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมกับ ผู้เรียนและ
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เน้ือหาของบทเรียน โดยให้นักเรียนเกิดการค้นพบด้วยตนเองที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมมือกันเกิดทักษะ
ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม ท ากิจกรรมตามบทบาทหน้าที่  สามารถพัฒนาทักษะการท ากิจกรรมกลุ่ม 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ ทักษะการคิดข้ันสูงเชื่อมโยงสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนให้เพ่ิมสูงข้ึนได้   
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือประโยชน์และความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบ
ร่วมมือไม่ได้เป็นเพียงจัดให้ผู้ เรียนท างานเป็นเท่าน้ัน แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้ เรียนได้ใช้
กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่างๆในกลุ่ม จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น
หลักการส าคัญ โดยรูปแบบการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ันมีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 
Together : LT) เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน 
เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานนาเสนอ เป็นต้น ทุกคนช่วยกันท างานจนได้ผลงานส าเร็จ  (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550)    
สอดคล้องกับ (พัฒนวิชญ์ นาคศรีโภชน์ 2561: บทคัดย่อ) ทื่ได้ใช้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนมีค่าสูงข้ึน  นอกจากน้ียังมีรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม (Teams-Games-Tournaments : 
TGT) เป็นเทคนิครูปแบบหน่ึงในการสอนแบบร่วมมือที่มีการเพ่ิมเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เน้ือหาสาระจากผู้สอนด้วยกัน  แล้วแต่ละคนแยกย้ายไปแข่งขันทดสอบความรู้  คะแนนที่ได้
ของแต่ละคนจะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัล สอดคล้องกับ (ทัศนา 
ชาวปากน้ า และ ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2557) ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ด้วยเทคนิค TGT 
ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึน นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ หรือการสอนตามแนวคู่มือครู และ
ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก สามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 ส าหรับรายวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ BC10201 ซึ่งวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ออกแบบฐานข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลทางธุรกิจ  เน้ือหาเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา
เก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ โดยมีรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า เน้ือหารายวิชา
เป็นวิชาที่ยากแก่การท าความเข้าใจ เพราะต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างละเอียด มีการวิเคราะห์แฟ้มข้อมูล 
และความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นระบบ เพ่ือช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และการเชื่อม
ความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง แต่ยังพบว่านักศึกษามีความเข้าใจเน้ือหาค่อนข้างสับสนและยัง
ไม่ถูกต้องเท่าที่ควร นักศึกษาบางคนเชื่อมความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง เพราะไม่เข้าใจ
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่แท้จริง ทางผู้สอนจึงได้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มให้นักศึกษาท างานเป็น
กลุ่ม อย่างไรก็ตามในการเรียนการสอนในอดีตยังขาดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท าให้การเรียนการสอนในรายวิชาน้ัน 
ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน  ซึ่งส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนเน้นแบบบรรยาย ท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนก็จะไม่ดีเท่าที่ควร อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถสอนเน้ือหาให้ นักเรียนเข้าใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนในเน้ือหาน้ันได้เท่าท่ีควร   
 ดังน้ันจึงมีการใช้รูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งในอดีตในปีการศึกษา 2560 จะเป็นการสอนที่
ผู้สอนจะเน้นบรรยายและให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดและปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์ แต่ในปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัย
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การท างาน
เป็นทีมและการจัดเกมแข่งขันแบบเกม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของนักศึกษา มีการใช้เกมเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความสนุกสนาน และสนใจเน้ือหาในระหว่างที่เรียน สร้างความสนุกสนานภายในกลุ่ม ช่วยเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาให้เพ่ิมข้ึน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการร่วมมือกันในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
มีการสร้างข้อสอบผ่าน google form online เป็นการทบทวนหลังเรียนในแต่ละเรื่อง การท างานกลุ่ม ศึกษาเน้ือหา
รายวิชาร่วมกันภายในกลุ่ม ศึกษากรณีตัวอย่าง การท าแบบฝึกหัด และการเล่มเกม เพ่ือมุ่งสู่ความรู้ของเน้ือหาที่ได้



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

16 
 

ต้ังเป้าหมายที่ต้ังไว้  จึงได้ท าการประเมินเพ่ือทดสอบผลที่เกิดกับนักศึกษาว่าจากการใช้รูปแบบที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความแตกต่างของผลการเรียนหรือไม่ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
วิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ รวม 51 คน 

 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สื่อประสม เรื่อง แบบจ าลองอธิบายโครงสร้าง
ฐานข้อมูล 
 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา BC10201 การจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ วิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของบทเรียน เรื่อง แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล
ของรายวิชา BC10201 การจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล ER 
Entity-Relationship Model จ านวน 2 คาบ รวม 8 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

แผนจัดกิจกรรม กิจกรรม 
สัปดาห์ที่ 1 
- การน าเข้าสู่บทเรียน 
- การทดสอบก่อนเรียน 
- เน้ือหาส่วนที่ 1 ส่วนประกอบของ E-R 
Model 
- เน้ือหาส่วนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างของ
เอนติต้ี แอททริบิวต์ 
- เน้ือหาส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ 
(Relationship) 
- กิจกรรมการท างานกลุ่ม ครัง้ที่ 1  รูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together) 

กิจกรรมการท างานกลุ่ม ครัง้ที่ 1  รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Learning Together)  โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 5 คน แบบคละระดับความรู้ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน  
2. อาจารย์สอนเน้ือหารายวิชาเรื่องแบบจ าลองอธิบายโครงสร้าง
ฐานข้อมูลจากน้ันให้โจทย์แต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาระบบฐานข้อมูล
ของระบบงานธุรกิจ โดยที่แต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อที่ไม่เหมือนกัน 
ได้แก่ ศึกษาระบบฐานข้อมูลโรงเรียน โรงแรม คลินิก ร้านค้า ร้าน
เช่าสินค้า และร้านยืมคืนครุภัณฑ์  
3. ให้แต่ละกลุ่มใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่มแบบเรียนรู้
ร่วมกันในการท างานเป็นทีมคิดวิเคราะห์แก้บัญหาร่วมกัน  
อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มน าเสนองานกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน จากน้ัน
อาจารย์ตรวจผลงานและช่วยชี้แนะระบบงานที่ถูกต้อง โดยให้แต่
ละกลุ่มที่เหลือช่วยกันวิเคราะห์เรียนรู้ร่วมกันทั้งห้อง 
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แผนจัดกิจกรรม กิจกรรม 
สัปดาห์ที่ 2 
- เน้ือหาส่วนที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล
ด้วย E-R Model 
- เน้ือหาส่วนที่ 5 การก าหนด Entity ที่มีใน
ระบบฐานข้อมูล 
- เน้ือหาส่วนที่ 6 การก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่าง Entity 
-  กิจกรรมการท างานกลุ่ม ครั้งที่ 2 การจัด
กิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม  (Teams-
Games-Tournaments) 
- การทดสอบหลังเรียน 

กิจกรรมการท างานกลุ่ม ครัง้ที่ 2 การจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วย
เกม  (Teams-Games-Tournaments)   โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1. อาจารย์ทบทวนบทเรียนจากท่ีเรียนในครั้งก่อน 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 5 คน แบบคละระดับความรู้ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน  
3. อาจารย์มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มศึกษาในหัวข้อที่ก าหนด 
และพาท าแบบฝึกหัด 
4. อาจารย์จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา โดยใช้โปรแกรม kahoot 
ท าข้อสอบออนไลน์ ซึ่งแต่ละทีมจะช่วยกันอ่านโจทย์ และเลือก
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดร่วมกัน ทีมใดที่ตอบถูกและเร็วที่สุดจะได้
คะแนน 
5. อาจารย์รวมคะแนนและประกาศผลคะแนนส าหรับกลุ่มที่ได้
คะแนนเยอะสุด จะให้เพ่ือนๆในห้องแสดงความยินดีและให้รางวัล 

 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล เป็นข้อสอบปรนัย 
ชนิด 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  เป็น
แบบสอบถามในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยผู้ศึกษาได้สร้างข้ึนตามวิธีการของ
ลิเคริท์ Likert  ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากน้ันน า
แบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านเน้ือหาและภาษา จากน้ันน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  และน าแบบสอบถามไปใช้กับนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยวิธีแบบร่วมมือ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนการเรียน เป็นรายบุคคลโดยทดสอบมีจ านวน 20 ข้อใช้เวลา 30 นาทีใน
สัปดาห์ที่ 1 

2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยมีจ านวน 2 กิจกรรม 
ใช้เวลาการเรียนรู้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 4 ชั่วโมงรวมเป็น 8 ชั่วโมง 

3. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้หลักทดสอบชุดเดิมมีจ านวน 20 ข้อใช้เวลา 
30 นาที ในสัปดาห์ที่ 2 

4. ผู้วิจัยให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในสัปดาห์สุดท้ายของการ
เรียนการสอน 

5. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดและศึกษาความพึงพอใจ 

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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ภาพที ่1 กิจกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together) 
 

 
 

ภาพที ่2 การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

  
 

ภาพที ่3 กิจกรรมการท างานกลุ่ม โดยใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม   
(Teams-Games-Tournaments) 
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ภาพที ่4 ผลการกิจกรรมโดยใช้การจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม Kahoot  
โดยได้แสดงค่าคะแนนของแต่ละกลุ่ม โดยเรียงล าดับคะแนนกลุ่มที่ได้มากท่ีสุด 3 อันดับแรก  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าทดสอบสมมติฐานผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มแบบจับคู่ด้วยการทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่
มีความสัมพันธ์กัน  (Dependent Group or Paired Samples t-test ) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูล 2 ครั้งจับคู่กัน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 %        

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ แบ่งเป็น 
2 ตอน สรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน วิชาการบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง  แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน pretest และหลังเรียน Post Test โดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา ผลดังตารางที่ 1  
 
 ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ ในการทดสอบ

เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน กับหลังเรียนของผู้เรียน 
  

  
Mean S.D. % ค่าเฉลี่ยของผลต่าง 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง 

t df 
Sig  

1 tailed 

ก่อนเรียน 8.16 2.092 40.78 
6.22 3.629 12.230* 50 0.000 

หลังเรียน 14.37 2.946 71.86 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

20 
 

     จากตารางที่ 1 พบว่า  การทดสอบคะแนนของผู้เรียน มีคะแนนก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 8.16 คิดเป็นร้อยละ 
40.78 คะแนน และมีคะแนน หลังเรียน เฉลี่ย  เท่ากับ 14.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.86 เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ วิชาการบริหาร
ฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง  แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อที่การจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง  แบบจ าลองอีอาร์ 
 

รายการความพึงพอใจ X  S.D. สรุปผล 

ด้านภาพรวมในการจัดกิจกรรม 
1. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา 4.53 0.63 มากท่ีสุด 
2. กิจกรรมในการสอนใช้วิธีการสอนหลายวิธี เช่น การทดลองฝึก

ปฏิบัติ Lab /การท างานกลุ่ม/ การท าแบบฝึกหัด  
4.57 0.63 มากท่ีสุด 

3. การจัดกิจกรรมโดยใช้ สื่อประสม ได้แก่ สไลด์ ภาพตัวอย่าง 
วิดีโอทบทวนการสอน ท าให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหา และเป็น
ประโยชน์ในการท างานกลุ่ม/ทีม มากข้ึน 

4.50 0.73 มากท่ีสุด 

4. เวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มมคีวามเหมาะสม 4.40 0.62 มาก 
5. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกลุ่มมคีวามเหมาะสม 4.43 0.73 มาก 
6. นักศึกษามีความพึงพอใจในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4.37 0.72 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมกลุ่ม รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)   
7. กิจกรรมกลุ่มท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ : เรื่องการออกแบบ

ฐานข้อมูลระบบงานด้วย ER-Diagram มากข้ึน 
4.50 0.73 มากท่ีสุด 

8. กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เรื่องที่เรียนมากขึ้น 4.43 0.82 มาก 
9. กิจกรรมกลุ่มท าให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือและส่งเสริมซึ่งกนัและ

กันเพ่ือให้ท างานส าเร็จ 
4.37 0.96 มาก 

10. กิจกรรมกลุ่มการวาดแผนภาพ ER-Diagram สนุกและน่าสนใจ 4.37 0.96 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมกลุ่มแข่งขันด้วยเกม  (Teams-Games-Tournaments)   ด้วย Kahoot Program 

11. กิจกรรม Kahoot Program ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจใน 
เรื่อง ER-Diagram มากข้ึน 

4.27 0.66 มาก 

12. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เรื่องที่เรียนมากข้ึน 4.30 0.61 มาก 
13. กิจกรรม Kahoot Program ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจใน

เรื่องที่เรียน ท าให้รู้สึกไม่ง่วงนอนขณะมีการเรียนการสอน 
4.50 0.63 มากท่ีสุด 

14. กิจกรรม Kahoot เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 4.37 0.72 มาก 
15. การจัดกิจกรรมกลุ่ม Kahoot Program สนุกและน่าสนใจ  4.37 0.72 มาก 

รวม 4.42 0.73 มาก 
   

จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็น
แบบสอบถามในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

21 
 

ด้านภาพรวมในการจัดกิจกรรม เพราะกิจกรรมในการสอนใช้วิธีการสอนหลายวิธี เช่น การทดลองฝึกปฏิบัติ การ
ท างานกลุ่ม และการท าแบบฝึกหัด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม
การเรียนสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และอันดับสามซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากัน คือ 4.50 คือ ด้านการจัดกิจกรรมโดยใช้ สื่อประสม ได้แก่ สไลด์ ภาพ วิดีโอการสอน ท าให้นักศึกษา
เข้าใจเน้ือหา และเป็นประโยชน์ในการท างานกลุ่ม  และ กิจกรรม Kahoot Program ช่วยให้นักศึกษามีความสนใจ
ในเรื่องที่เรียน ท าให้รู้สึกไม่ง่วงนอนขณะมีการเรียนการสอน อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชา
การบริหารฐานข้อมูลเพ่ืองานธุรกิจ เรื่อง  แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมนักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งผลการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.16 คิด
เป็นร้อยละ 40.78 คะแนน และคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 14.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.86 ส่งผลให้
ความต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.07  ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ท ากิจกรรมกลุ่มท าให้ผู้เรียนได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน โดยภายในกลุ่มจะมีผู้เรียนที่มีระดับความรู้แบบคละ โดยมีทั้งคนเก่งและคนอ่อน ซึ่งจะเป็นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมท า ร่วมคิด ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกัน  อาจารย์
ควรมีการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท าให้กิจกรรมการสอนมีสีสัน เกิดความสนุก ต่ืนเต้น น่าสนใจ 
ไม่น่าเบื่อ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (โสรัจจ์ แสนค า, 2560) ที่
ได้จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค (Learning Together : LT) การเรียนรู้แบบร่วมมือและกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน โดยได้น าสื่อประสมที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของเน้ือหารายวิชาสอดแทรกกิจกรรม
การสอนในรูปของวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการต่างๆที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเน้ือหารายวิชาอย่างต่อเน่ือง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่จึงท าให้ผู้เรียนสนใจในเน้ือหารายวิชามากข้ึน ผู้เรียนได้
ฝึกฝนตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงข้ึน  
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อจะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ มีความพึง
พอใจด้านภาพรวมในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากกิจกรรมในการสอนผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนหลายวิธี เช่น การสอนโดย
ใช้สื่อประสม ร่วมกับการทดลองฝึกปฏิบัติ การท างานกลุ่ม และการท าแบบฝึกหัด ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบหลากหลายน้ันจะช่วยท าให้นักศึกษาได้ฝึกพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ในหลายๆด้าน เช่น การท า
แบบฝึกหัดจะเป็นการทบทวนเน้ือหาทางการเรียน การท ากิจกรรมกลุ่มเป็นการช่วยให้นักศึกษาในกลุ่มเข้าใจใน
เน้ือหาที่เรียนมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริปิยะวรรณ ศิริโนนรัง , 2555) และ (โสภา เพ็ชรสังข์, 2559) 
กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบการสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ โดยทีอ่าจารย์ได้แสดงความเป็นกันเองกับนักศึกษา ท าให้นักศึกษากล้าที่จะถาม และอาจารย์ได้
แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้นักศึกษาในกลุ่มได้ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเขียนแผนภาพ ER-Diagram อาจารย์
ได้ยกตัวอย่างภาพภาพที่ให้เคียงให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่ม จากน้ันให้แต่ละกลุ่มน าเสนอและ
อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิราภรณ์ ยกอินทร์ และคณะ, 2560) ที่ได้จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกในกลุ่มที่มีความแตกต่างกันเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้
ของแต่ละคนสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนงานส าเร็จตามเป้าหมายนอกจากน้ียังเป็นการพัฒนา
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ทักษะทางสังคมสามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุขเกิดการพ่ึงพาอาศัยของกันและกันในสมาชิกผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มอย่างเหมาะสม   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเน้ือหาให้เหมาะสมกับวัย ไม่สลับซับซ้อน ไม่ยืดเย้ือ
จนเกินไปเพ่ือความสนุกสนานในการท ากิจกรรมระหว่างที่สอน  
 2. ระหว่างท ากิจกรรมผู้สอนควรชี้แจงเตรียมความพร้อมในการจัดหาสื่อและเอกสารให้พร้อมก่อนการ
เริ่มกิจกรรมเพ่ือความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
 3. ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ปัญหา ดําเนินการพัฒนา และประเมินผลหลัง
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยกําหนดผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา
จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 6 ราย บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี จํานวน 2 
ราย และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ จํานวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนการพัฒนา 
ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน กล่าวคือ บริเวณภายในและ
ภายนอกร้านมีสภาพทรุดโทรม และมีการจัดสรรพ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีทางร้านยังขาดกลยุทธ์การส่งเสริม
ทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค 2) ทีมวิจัยและบุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีได้
กําหนดประเด็นและร่วมกันดําเนินการพัฒนาร้าน ได้แก่ การทาสีและตกแต่งบริเวณภายในและภายนอกร้าน จัดสรร
พ้ืนที่ภายในร้านให้มีความเหมาะสม จัดทําโต๊ะสําหรับล้างภาชนะ ปรับปรุงชั้นวางแก้วนํ้า จัดทําโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้น
ยอดขาย ออกแบบโลโก้ร้าน ทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอล Social Media 3) ผลการประเมิน
หลังการพัฒนา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 90.98 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 406 บาทต่อวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านก๋วยเต๋ียวเรือ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research for survey and analyze problem, development and 
evaluation of the small enterprise development. The case study of Navee boat noodles shop at 
Mak khaengsubdistrict Udon thani district Udon thani province by the participatory research 
method. Theparticipants in development is faculty of teachers and students at Faculty of 
Management ScienceUdonthani Rajabhat University is 6 people and 2 people at Navee boat 
noodle shop and 100consumers by the specific random method. The results of research 1.) 
Before development, Naveeboat noodle shop has the problems about the shop area and 
atmosphere, that is the inside andoutside is decadent. Morever,the shop doesn’t have a good 
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marketing promotion for stimulateconsumers demand. 2.) The researchers and the shop owner 
define the shop developments arepainting, decorating inside and outside, allocating decency 
area, making the sink for washing,adjusting the glass shelf, making the promotion for stimulant 
sales, designing the shop logo,publishing the shop on social media. 3.) The evaluation result of all 
consumers median after shopdevelopment is 90.98 percent. That is higher than evaluation 
criteria is 80 percent with .01 instatistical significance. And the average sale is higher than before 
development about 406 baht per aday with .01 in statistical significance. 
 
Keywords 
 Research and Development, Small Enterprise, Boat Noodle Shop 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 หน่ึงในปัจจัยสี่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ คือ “อาหาร” ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการ
ดํารงชีวิต เป็นแหล่งพลังงานที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต้องการ เป็นการบริโภคเพ่ือให้ร่างกายได้รับพลังงานจากแหล่ง
พลังงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์สําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันหากขาดปัจจัยที่เรียกว่าอาหาร ชีวิต
ย่อมไม่สามารถดําเนินได้อย่างปกติสุข (รัฐพงษ์ นาคปฐม, 2555) ในอดีตน้ันประชาชนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มีการ
ทําอาหารเพ่ือรับประทานเองภายในครอบครัว แต่เน่ืองจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม 
ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีขนาดเล็กลง โดยมีลักษณะเป็นครอบครัวเชิงเด่ียวมากข้ึน 
อีกท้ังการด้ินรนเพ่ืออยู่รอดในสังคมเมืองน้ัน ทําให้วิถีชีวิตมีความเร่งรีบ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาทําอาหารเพ่ือ
รับประทานเอง จึงต้องซื้ออาหารมารับประทานที่บ้านหรือออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน (ฝนทิพย์ มะม่วงแก้ว, 
2559) โดยธุรกิจร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่ยังมีข้อจํากัดในการเพ่ิมศักยภาพด้านการ
แข่งขัน ยังขาดกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพของธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง 
(รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา และ กิตติพันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ, 2556) 
 ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารมีความรุนแรงมากข้ึนและจํานวนธุรกิจร้านอาหารใหม่ๆ 
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจ
ร้านอาหารยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปและการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับ
ใช้กับธุรกิจร้านอาหารหนุนให้ธุรกิจน้ีเติบโตและมีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ SME เริ่ม
หันมาใช้บริการร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์และ Application ช่วยลดต้นทุนการผลิต (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2561) 
 ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ต้ังอยู่เลขที่ 222/9 ซอยจินตคาม ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
เปิดดําเนินการจนถึงปัจจุบันมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี เปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 09.30-15.00น. ลักษณะร้านมีการ
ดัดแปลงมาจากบ้านอาศัยของตนเอง มีขนาดพ้ืนที่ 45 ตารางเมตร พ้ืนที่โดยรอบมีลักษณะร่มรื่น มีสูตรก๋วยเต๋ียวเรือ
เฉพาะของทางร้าน ที่แสดงถึงจุดเด่นทางด้านรสชาติแบบด้ังเดิมของก๋วยเต๋ียวเรืออยุธยา  
 ปัจจุบันร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที่กล่าวมาข้างต้น จึงทํา
ให้ยอดขายของร้านมีแนวโน้มลดลง จึงทําให้ทีมวิจัยมีความสนใจดําเนินการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี เพ่ือหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เป็นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมให้คงอยู่และสามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 
นอกจากน้ี ผลการศึกษายังสามารถนําไปปรับใช้สําหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดย่อมอื่นๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป 
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 1. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. ดําเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 3. ประเมินผลหลังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยจําแนกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมวิจัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 6 ราย 2) บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี จํานวน 2 ราย 
และ 3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี จํานวน 100 ราย โดยกําหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อน้ี  
 ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ทีมวิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 
เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและกําหนดประเด็นในการพัฒนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2561 
 ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนา เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและบุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 
โดยทีมวิจัยได้ทําการสํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือกําหนดรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วจึงทําการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหา (Content Synthesis) เพ่ือพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ บริบท วิธีการ และข้ันตอนของการพัฒนาที่เหมาะสมต่อการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ดําเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่ าเฉลี่ย 
รวมทั้งทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน (กําหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80.00) ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample 
t-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 2. การเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรายวันของร้านก่อน
การพัฒนา จํานวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 12 - 26 ตุลาคม 2561 และยอดขายรายวันหลังการพัฒนา 
จํานวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 14 - 28 มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มทีม่ีความสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคลากรร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีร่วมกับทีมวิจัย 
สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนได้ดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีมีสภาพภายใน
และภายนอกร้านทรุดโทรม ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ดังน้ี 
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   1.1.1 บรรยากาศภายในร้าน พบว่า บริเวณผนังห้องและเสามีหลายจุดที่ชํารุดเสียหาย 
สีเสื่อมสภาพ หลุดลอก และอยู่ในสภาพทรุดโทรม ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที ่1 บรรยากาศภายในร้าน 
 

   1.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้าน พบว่า แต่เดิมบริเวณร้านจะมีการเก็บของใช้ ของร้าน
อยู่รวมกับจุดที่ให้บริการสําหรับลูกค้า แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรพ้ืนที่ที่ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นระเบียบ ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้านที่ไม่เป็นสัดส่วนและไม่เป็นระเบียบ 
 
   1.1.3 พ้ืนที่ล้างภาชนะ พบว่า บริเวณพ้ืนที่ล้างภาชนะไม่ถูกสุขลักษณะ เน่ืองจากอยู่ใกล้กับทาง
ระบายนํ้าเสีย ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3 บริเวณพ้ืนที่ล้างภาชนะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
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   1.1.4 บริเวณชั้นวางแก้วนํ้า พบว่า ทางร้านได้นําเอารถเข็นที่ไม่ได้ใช้งานปรับใช้เป็นชั้นวางแก้ว
นํ้าไว้ภายในร้าน ซึ่งมีสภาพเก่า และมีขนาดใหญ่เกินไป ทําให้บริเวณภายในดูคับแคบ ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที ่4 บริเวณรถเข็นและชั้นวางแก้วนํ้า 
 
   1.1.5 สภาพภายนอกร้าน พบว่า บริเวณที่กั้นแดดของทางร้านได้นําป้ายโฆษณาจากบริษัท
บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริการของทางร้านแต่อย่างใด นอกจากน้ียังมีการจัดวาง 
ต้นไม้ทีไ่ม่เป็นระเบียบ ขาดความสวยงาม  ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที ่5 สภาพภายนอกร้าน 
 
  1.2 ปัญหากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทาง
การตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
   1.2.1 ขาดการจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 
   1.2.2 ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ  
 2. ผลด าเนินการพัฒนา จากการสํารวจและวิเคราะห์ปัญหาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีในระยะที่ 1 ทีมวิจัย
และบุคลากรของร้านได้ร่วมดําเนินการพัฒนา แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
   2.1.1 การทาสีและตกแต่งภายในร้าน ได้ดําเนินทาสีในบริเวณที่ชํารุดทรุดโทรม ได้แก่ บริเวณ
ผนังห้องและเสาภายในร้าน โดยใช้สีทาภายในที่มีคุณสมบัติติดทนนาน สว่าง กันคราบสกปรก และเป็นสีที่สบายตา
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ให้เข้ากับบรรยากาศภายในร้าน นอกจากน้ีได้จัดทําป้ายเมนูขนาดใหญ่ติดไว้ตรงผนังร้าน เพ่ือแสดงราคาและรายการ
อาหาร ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารของลูกค้า ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที ่6 การทาสีภายในร้าน และป้ายเมนูแสดงรายการอาหาร 
 
   2.1.2  ติดผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ ได้ดําเนินการติดผ้าม่านเพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็น
สัดส่วนและเป็นระเบียบ ระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวกับพ้ืนที่บริการลูกค้า โดยใช้ผ้าม่านแบบหนามีสีที่เหมาะสมกับร้าน
แลดูสวยงาม ภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพที ่7 ติดผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 
 
   2.1.3  การจัดทําโต๊ะล้างภาชนะให้ถูกสุขลักษณะ ได้ดําเนินการทําโต๊ะล้างภาชนะ โดยใช้เหล็ก
และไม้สังเคราะห์ชนิดหนาพิเศษ เพ่ือความคงทน แข็งแรง สามารถรองรับนํ้าหนักภาชนะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดัง
ภาพที่ 8 
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ภาพที ่8 โต๊ะล้างภาชนะ 
    
   2.1.4 ปรับปรุงชั้นวางแก้วนํ้า โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากทางร้าน ทําการออกแบบและตกแต่งให้มี
ความสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที ่9 การปรับปรงุชั้นวางแก้วนํ้า 
 

   2.1.5 ตกแต่งพ้ืนที่ร้านภายนอก ได้ดําเนินการตกแต่งพ้ืนที่ร้านภายนอกที่ยังไม่เป็นระเบียบ 
ได้แก่ โดยนําวัสดุเหลือใช้มาออกแบบและตกแต่งให้เป็นที่บังแดด พร้อมจัดสวนให้มีความสวยงาม แลดูร่มรื่น ดัง
ภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที ่10 การตกแต่งพ้ืนที่ร้านภายนอก 
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  2.2 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ได้ดําเนินการจัดทําโลโก้เพ่ือสร้างแบรนด์ จัดทําโปรโมชั่น
สะสมแต้มเพ่ือกระตุ้นยอดขาย จัดทําการเช็คอินผ่านเฟสบุคและการจัดทําคลิปวิดีโอ เพ่ือประชาสัมพันธ์ลูกค้าผ่าน 
social media ดังภาพที่ 11 
  

 
 

ภาพที ่11 การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 
 
 3. ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
  3.1 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน Mean S.D. t P-Value 
ลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 
การทาสีภายในและภายนอกร้าน 100 93.02 8.01 16.26** .000 
การติดผ้าม่านเพ่ือแยกส่วนการบริการ 100 90.78 10.46 10.31** .000 
การจัดทําโต๊ะสําหรับล้างภาชนะ 100 89.37 12.17 7.70** .000 
การจัดทําชั้นวางแก้ว 100 90.84 12.81 8.46** .000 
การตกแต่งพ้ืนที่บริเวณร้าน 100 92.18 10.83 11.25** .000 
การจัดทําที่บังแดดจากวัสดุเหลือใช้ 100 91.09 12.60 8.80** .000 
การส่งเสริมการตลาด 
การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 100 91.68 9.36 12.48** .000 
การจัดทําเว็บเพ็จเพ่ือประชาสัมพันธ์ 100 88.91 11.42 7.80** .000 
การจัดทําวิดีโอประชาสัมพันธ์ 100 88.52 12.35 6.90** .000 
การจัดทําโลโก้ร้าน 100 90.59 12.34 8.59** .000 
การจัดทําป้ายแสดงราคา 100 92.22 11.63 10.51** .000 
การจัดทําเมนูสําหรับสั่งอาหาร 100 92.59 10.14 12.42** .000 

ภาพรวม 100 90.98 8.88 12.39** .000 
 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 90.98 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.2 ผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา พบว่า ทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 406 บาทต่อวัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี 

ช่วงเวลา จ านวนวันที่ส ารวจ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน S.D. ส่วนเปลี่ยนแปลง t P-value 
ก่อนพัฒนา 15 วัน 2,639 บาท 152.45 406 บาท 5.88** .000 

หลังพัฒนา 15 วัน 3,045 บาท 176.99 
 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี ตําบลหมากแข้ง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี ทีมวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศ
ภายในร้าน เน่ืองจากเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาร้าน จึงทําให้ผู้ประกอบการไม่
สามารถออกแบบและตกแต่งร้านได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา ประสี และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ 
(2555) ได้ทําการศึกษาปัญหาการดําเนินงานและความต้องการการสนับสนุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาทางด้านการเงิน การขาดสภาพ
คล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งราย
อื่นได้ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวีขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือใช้ในการ
กระตุ้นยอดขายของตนเอง เน่ืองจากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนทางการตลาด จึงทํา
ให้ยอดขายของร้านอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ สุกัญญา สุจาคํา (2559) ที่พบว่า จุดอ่อน
ประการสําคัญของวิสาหกิจขนาดย่อม คือ ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด จึงทําให้กลุ่มไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งไม่สามารถกําหนดการผลิตให้เป็นมาตรฐานได้ และไม่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สร้างจุดเด่นให้กับตัวสินค้า 
 3. ผลจากการวิจัย พบว่า การพัฒนาร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการ
พัฒนาในรูปแบบดังกล่าวเกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ ทีมวิจัย บุคลากรร้าน และผู้บริโภคได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ทําให้เกิดการยอมรับผลจากการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และสามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สอดคล้องกับ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี 
(2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม ผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มฯ เป็น
อย่างมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงต้นทุนการผลิตเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลกําไรสําหรับการวางแผนทาง
การตลาดในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านก๋วยเต๋ียวเรือน้าวี เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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อิทธิพลของเชาวน์ทางจิต (SQ) ท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ 
THE INFLUENCE OF SPIRITUAL QUOTIENT (SQ) AFFECTING INDIVIDUAL 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ทางจิต (SQ) กับความคิด
สร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ (2) เชาวน์ทางจิต (SQ) ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ การ
วิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการส ารวจที่มีแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่า มีความเที่ยงตรง
และความเชื่อถือได้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากรคือ  
พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะต าบล และระดับเจ้าอาวาสที่เข้ารอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะต าบล
และระดับเจ้าอาวาสของมหาเถรสมาคม จัดโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 255 รูป ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane ซึ่งก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 155 คน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างเพ่ิมข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  ตัวอย่างของการวิจัยน้ี 
จ านวน 247 คน คิดเป็น 96.86% ส าหรับการวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุแบบมีข้ันตอน  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผันตาม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับเชาวน์ทางจิต (SQ) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (rxy)เท่ากับ .214  .611  .547  
.592 และ .634 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ เชาวน์ทางจิตโดยรวม (SQ) 
และเชาวน์ทางจิต ด้านการพิจารณาถึงการด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจ
พยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 45.2 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .452 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

 
ค าส าคัญ   
 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เชาวน์ทางจิต พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
 This research investigates (1) the relationships between Spiritual Quotient (SQ), and 
individual creativity. (2) Also considered are Spiritual Quotient (SQ) influencing individual creativity 
of Sagha administrative monks. This research employed a Quantitative Research considered as 
the survey model which was examined its quality through the validity and reliability as the 
instrument for data collection. The population were 255 Sagha administrative monks. The 
researcher determined the size of sample group according to the Yamane’s calculation 
determined the sample group for not less than 155 persons at the error value of 5%, and the 
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reliability of 95%. The researcher extended the samples for 247 persons more to increase the 
benefits of research and data analysis. The descriptive analysis included Frequency, Percentage, 
Mean, and Standard Deviation. The analysis by Inferential Statistics included Pearson’s 
correlation, and stepwise multiple regression analysis. 
 Findings are as follows: (1) The individual creativity had the relationship by statistical 
significance at .001 level, as Spiritual Quotient (SQ) had the correlation coefficient (rxy) equal to 
.214  .611  .547  .592, and .634  respectively. (2) The factors influencing the individual creativity 
were Total Spiritual Quotient (SQ) and critical existential thinking (SQ1) could describe the 
variance or had the predictive power or had the influence towards the individual creativity for 
45.2%, or R2equal to .452 by statistical significance at .001 level. 

  
Keywords  
 Individual Creativity, Spiritual Quotient (SQ), Sagha administrative monks 
 
บทน า 
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ (Kanter, 1983; 
Utterback, 1994; Amabile et al., 1996; Cummings and Oldham, 1997; Tushman and O’Reilly, 1997; 
Tierney, Farmer and Graen, 1999; Andriopoulos and Lowe, 2000) ท าให้ทุกบริบทของสังคมล้วนแต่
กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์เพราะการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การเริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 
(Trompenaars and Hampden-Turner, 2010, 11)  ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีผู้คนมากมายถึงความส าคัญ
ของเชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient - EQ) ที่เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จของบุคคล องค์การและสังคม 
(วีระวัฒน์  ปันนิตามัย, 2551) จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า 
 เชาวน์ทางจิต (SQ) ในองค์การเป็นสหวิทยาการเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆ ทั้งจิตวิทยาองค์การ  
การแพทย์ ธุรกิจ ภาวะผู้น า พฤติกรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (MacHovec, 2002) ส าหรับบริบท
ขององค์การผู้ที่มีเชาวน์ทางจิต (SQ) สูงจะสามารถสร้างความหมายในชีวิตตนให้เหมาะสมกับงาน เกิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน เกิดความพึงพอใจในงาน สร้างแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์และผลงานสูงข้ึน 
(Zohar and Marshall, 2000) เชาวน์ทางจิต (SQ) มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ (Zohar 
and Marshall, 2000; King, 2008; ชวนะ ภวกานันท,์ 2544; ชัยเสฏฐ์ พรหมาศรี, 2548; ดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์
และเฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน ,2555; เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ข;  2554ค; 2554ง; 2555) 
 พระพุทธศาสนาเผยแผ่สู่สังคมไทยมายาวนานจนเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ รวมทั้ง
ปัจจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายท าให้วิถีชีวิตคนไทยห่างจากวัดและศาสนา ปัญหาต่างๆ  ใน
สังคมเพ่ิมมากข้ึน ท าให้พระสังฆาธิการคือพระสงฆ์ผู้ปกครองวัดมีหน้าที่ส าคัญในการบริหารปกครองวัดและจัก
อย่างไรให้วิถีชีวิตคนไทยกลับมาใกล้ชิดกับวัดและศาสนาดังอดีต เพ่ือจะเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ต่างๆของสังคม ความคิดสร้างสรรค์และเชาวน์ทางจิต (SQ) ของพระสังฆาธิการจึงน่าจะเป็นกุญแจส าคัญดอกหน่ึง 
ผู้วิจัยจึงมีความถามว่าเชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกับความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ
หรือไม่ อย่างไร เพราะความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
พระสังฆาธิการ ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ทางจิต (SQ) กับความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ 
 2. เพ่ือศึกษาเชาวน์ทางจิต (SQ) ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ 
 
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล(individual creativity) 
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่าท้ังสองค ามีการใช้สลับกันไปมาหรือใช้ใน
ความหมายเดียวกันก็ตาม แต่มโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่นและชัดเจนแตกต่างจากแนวความคิด
ของนวัตกรรม (innovation) โดยที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการระดับบุคคลหรือทีมในขณะที่นวัตกรรมคือ  
กระบวนการระดับองค์การเป็นความส าเร็จของการน าความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ (Amabile, 1983; Stein, 1974; 
Woodman et al., 1993) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีผู้นิยามความหมายไว้แตกต่างหลากหลาย Guilford 
(1980) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของความคิดของมนุษย์ที่หลากหลาย กล่าวคือ บุคคลสามารถคิด
เรื่องใดเรื่องหน่ึงได้หลากหลายมุมมอง หลายประเด็น ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นความคิดเชิงบวก เช่น การ
คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น ซึ่งความคิดเหล่าน้ีเป็นทักษะข้ันสูงและกระบวนการท างานอย่างเป็นข้ันตอนของ
สมองประกอบด้วย การคิดริเริ่ม การคิดเร็ว (คิดอย่างคล่องแคล่ว) การคิดอย่างยืดหยุ่นและการคิดอย่างรอบคอบ ผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์สามารถค้นหาความคิดใหม่จากข้อมูลที่มีเดิมและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่าน้ัน ส่วน Kirton (1994) 
อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพัฒนาการของบุคคลต้ังแต่ในวัยเด็กภายใต้สภาพแวดล้อมพัฒนาจนกลายเป็น
บุคลิกภาพ   
 Amabile (1999) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
ประกอบด้วยองค์ประกอบแรกคือ ความเชี่ยวชาญ(expertise) เป็นความรู้ทั้งด้านเทคนิคและการปฏิบัติหรือ
กระบวนการ รวมทั้งความสามารถทางสติปัญญาหรือความฉลาดของบุคคล องค์ประกอบที่สองคือทักษะการคิดเชิง
สร้างสรรค์ (creative thinking skills) เป็นทักษะของบุคคลต่อการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการ  
องค์ประกอบสุดท้ายคือแรงจูงใจ (motivation) หากพิจารณานิยามในมิติขององค์การความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการของสิ่งแปลกใหม่หรือความคิดที่มีประโยชน์และเหมาะสม เพ่ือที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ิม
ประสิทธิผล ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (individual creativity) เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ (Amabile et al., 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 
1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994) 
 
เชาวน์ทางจิต (Spiritual Quotient - SQ) 
 เชาวน์ทางจิต (Spiritual Quotient - SQ) เป็นความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณเพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เป็นผู้สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นโอกาสของชีวิต สามารถพัฒนาความ
สมดุลให้กับชีวิต เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการใช้สมองทุกส่วนในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(ธีระศักด์ิ ก าบรรณารักษ์, 2551) ผู้มีเชาวน์ทางจิต (SQ) ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพ่ิมพลังสร้างสรรค์ (ชวนะ ภวกานันท์, 
2544) และเพ่ิมระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี, 2548) ระดับเชาวน์ทางจิต (SQ) เป็น
เรื่องจ าเป็นอย่างมาก เพราะ เชาวน์ทางจิต (SQ) เกิดข้ึนภายในใจ เป็นนามธรรม เป็นเรื่องคุณค่าของบุคคลและ
เก่ียวกับความต้ังใจของบุคคลที่ยอมรับสิ่งใหม่ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสร้างวิสัยทัศน์
ของบุคคล รวมทั้งการสร้างความคิดสร้างสรรค์จากความสามารถคิดที่เป็นอิสระจากกรอบเดิมและสิ่งที่บุคคลทั่วไป
ยึดถือหรือยอมรับ (Zohar and Marshall, 2000)  King (2008) เสนอองค์ประกอบของชาวน์ทางจิต (SQ) มี 4 ด้านคือ 
ด้านความคิดเกี่ยวกับการด ารงชีวิต (critical existential thinking) เป็นการมองเหตุผลในการด าเนินชีวิตและ
จุดหมาย ความเข้าใจต่อความจริงของชีวิตว่า บุคคลด ารงชีวิตเพ่ืออะไร เป็นต้น ผู้มีความสามารถด้านน้ีสูงจะมีทักษะ
ด้านการวิเคราะห์สามารถจัดระบบความคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี ด้านที่สองเป็นด้านความหมายของบุคคล  
เป็นความสามารถของบุคคลในการค้นหาความหมายและเป้าหมายในชีวิต รวมถึงการควบคุมหรือสร้างสรรค์เพ่ือ
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ไปสู่เป้าหมาย ด้านถัดมาคือ ด้านการตระหนักรู้ภาวะเหนือธรรมชาติ (transcendental awareness) การรับรู้ใน
เรื่องภาวะเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถจับต้องได้ ดังที่ทางพุทธศาสนากล่าวถึง อ านาจจิตและการเข้าถึงพระนิพพาน 
เป็นต้น และด้านสุดท้ายคือด้านภาวการณ์มีสติ (conscious state expansion) เป็นความสามารถเข้าสู่ภาวะของ
การมีสติ ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า การมีสติเป็นพ้ืนฐานหรือจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการเจริญปัญญาและการเข้าใจ
หรือเข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตและโลก 
 ส าหรับบริบทขององค์การผู้ที่มี  เชาวน์ทางจิต (SQ) สูงจะสามารถสร้างความหมายในชีวิตตนให้
เหมาะสมกับงาน เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน เกิดความพึงพอใจในงาน สร้างแรงบันดาลใจในการคิด
สร้างสรรค์และผลงานสูงข้ึน (Zohar and Marshall, 2000) ดังน้ัน โดยสรุปการได้ว่า เชาวน์ทางจิต (SQ) เป็น
ปัจจัยหน่ึงที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Zohar and Marshall, 2000; King, 2008; 
ชวนะ ภวกานันท์, 2544; ชัยเสฏฐ์ พรหมาศรี, 2548; ดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์ และ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2555; 
เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ข;  2554ค; 2554ง; 2555)   
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะต าบลและระดับเจ้าอาวาสที่เข้ารอบรม
หลักสูตรพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะต าบลและระดับเจ้าอาวาสของมหาเถรสมาคม จัดโดยส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 247 รูป ผู้วิจัยก าหนดขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane ซึ่งก าหนด
ขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 155 คน ณ ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผู้วิจัยเก็บตัวอย่าง
เพ่ิมข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างของการวิจัยน้ี จ านวน 247 คน ประกอบด้วย พระ
สังฆาธิการระดับเจ้าคณะต าบล จ านวน 99 คน (40.08%) และระดับเจ้าอาวาส จ านวน 148 รูป (59.92%) มีสังกัด
มหานิกาย จ านวน 186 รูป (75.30%) และสังกัดธรรมยุต จ านวน 61 รูป (24.70%) 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  คือ แบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพคือความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และ
ความเชื่อถือได้ (reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของ Cronbach’s coefficient Alpha ประกอบด้วย 
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล มีข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5-point 
Likert scale) ผู้วิจัยปรับปรุงจาก Houghtton & DiLeillo (2009) มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.891  (standardized 
alpha = .892) แบบประเมินด้านเชาวน์ทางจิตของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ ก าบรรณารักษ์ มีค าถามจ านวน 
33 ข้อ ใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิเคิร์ท (5-point Likert Scale) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .911 (Standardized 
Alpha = .921)    
 

ความคิดสร้างสรรค์(IC) 
 

เชาวน์ทางจิต (SQ) 
1. ด้านการพิจารณาถึงการด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) 
2. ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต (SQ2) 
3. ด้านการตระหนักรู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติ (SQ3) 
4. ด้านการเข้าสู่ภาวการณ์มีสติ (SQ4) 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมี
ข้ันตอน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอยู่ในระดับสูง (mean = 4.02, SD 
= 0.63) และเชาวน์ทางจิต (SQ) อยู่ในระดับสูง (mean = 3.99, SD = 0.41) ประกอบด้วย เชาวน์ทางจิต ด้านการ
พิจารณาถึงการด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) อยู่ในระดับสูง (mean = 3.92, SD = 0.61) เชาวน์ทางจิต ด้านการมี
เป้าหมายในชีวิต (SQ2) อยู่ในระดับสูง (mean = 4.21, SD = 0.49) เชาวน์ทางจิต ด้านการตระหนักรู้ถึงภาวะ
เหนือธรรมชาติ (SQ3) อยู่ในระดับสูง (mean = 3.87, SD = 0.48) และ เชาวน์ทางจิต ด้านการเข้าสู่ภาวการณ์มีสติ 
(SQ4) อยู่ในระดับสูง (mean = 3.92, SD = 0.51) 
 ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสัมพันธ์ 
แปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับเชาวน์ทางจิต (SQ) ประกอบด้วย เชาวน์ทางจิต ด้านการ
พิจารณาถึงการด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) เชาวน์ทางจิต ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต (SQ2) เชาวน์ทางจิต ด้านการ
ตระหนักรู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติ (SQ3) และเชาวน์ทางจิต ด้านการเข้าสู่ภาวการณ์มีสติ (SQ4) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .214  .611  .547  .592 และ .634 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1)    
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ   
 

ตัวแปร M SD SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 SQ 
SQ1 3.9184 .61482      
SQ2 4.2114 .49648 .405***     
SQ3 3.8730 .47953 .345*** .646***    
SQ4 3.9105 .51234 .326*** .615*** .676***   
SQ 3.9851 .41425 .621*** .848*** .838*** .854***  
IC 4.0178 .62992 .214*** .611*** .547*** .592*** .634*** 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล   
 

ตัวแปร B  Beta t R2 change 
ค่าคงที่ .217   .739  
เชาวน์ทางจิตโดยรวม(SQ) 1.238 (1) .808 13.358***  .402 

เชาวน์ทางจิต ด้านการพิจารณาถึงการ
ด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) 

-.290 (2) -.282 -4.669***  .050 

MultipleR=.672 R2= .452  Adj. R2=.447 F=99.296***  
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 การศึกษาเชาวน์ทางจิต (SQ) ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการ โดยวิเคราะห์เชาวน์
ทางจิตโดยรวม (SQ) และด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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ความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติทดสอบ  Durbin-
Watson มีค่าเท่ากับ 2.012 มีค่าระหว่าง 1.5 – 2.5 ถือว่าใช้ได้กล่าวคือค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อกัน (กัลยา 
วาณิขย์บัญชา, 2546) และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าเกิด multicollinearity หรือไม่ โดย
พิจารณาค่า tolerance และค่า VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปร พบว่า มีค่า tolerance เท่ากับ 
.622 มีค่าไม่ใกล้ศูนย์และค่า VIF เท่ากับ 1.607 มีค่าไม่มาก แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน (กัลยา 
วาณิขย์บัญชา, 2546)  ผลการวิเคราะห์พบว่า เชาวน์ทางจิตโดยรวม (SQ) และเชาวน์ทางจิต ด้านการพิจารณาถึง
การด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (ดังตารางที่ 2) สามารถอธิบายความผันแปร
หรือมีอ านาจพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 45.2 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .452 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ดังน้ี 
 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล = .217 +1.238 (เชาวน์ทางจิตโดยรวม_SQ)  -.290(เชาวน์ทางจิต ด้าน
การพิจารณาถึงการด ารงอยู่ของชีวิต_SQ1)  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับเชาวน์ทางจิต 
(SQ) ผลการวิจัยน้ีแสดงข้อมูลยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับเชาวน์ทางจิต (SQ)  
มีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา (Zohar and Marshall, 
2000; King, 2008; ชวนะ ภวกานันท์, 2544; ชัยเสฏฐ์  พรหมาศรี, 2548; ดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์ และ เฉลิมชัย 
กิตติศักด์ินาวิน ,2555; เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ข;  2554ค; 2554ง; 2555) ข้อค้นพบน้ียืนยันความสัมพันธ์
ระหว่างเชิงแปรผันตามตัวแปรต่างๆที่ศึกษากับความคิดสร้างสรรค์ ดังน้ันหากผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาปัจจัยต่างๆ
ดังกล่าวแก่พระสังฆาธิการ 
 ส าหรับวัตถุประสงค์ที่สองต้องการตรวจสอบว่า เชาวน์ทางจิต (SQ) มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากร ผลการวิจัยพบว่า เชาวน์ทางจิตโดยรวม (SQ) และเชาวน์ทางจิต ด้านการพิจารณาถึงการด ารงอยู่ของชีวิต 
(SQ1) มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมาว่า เชาวน์ทางจิต
โดยรวม (SQ) มีอิทธิพลหรืออ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (Zohar and Marshall, 2000; King, 
2008; ชวนะ ภวกานันท์, 2544; ชัยเสฏฐ์ พรหมาศรี, 2548; เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2554ข; 2554ค; 2554ง) 
ผลงานวิจัยหลายผลงานรายงานว่า เชาวน์ทางจิต (SQ) มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ เชาวน์ทางจิต
ด้านการมีเป้าหมายในชีวิต (SQ2) เชาวน์ทางจิตด้านการสู่ภาวการณ์มีสติ (SQ4) และเชาวน์อารมณ์ด้านทักษะทาง
สังคม (EQ5)  (ดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์ และ เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 2555) บางงานวิจัยพบว่า เชาวน์ทางจิต 
(SQ) ไม่มีอิทธิพลโดยตรงกับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล แต่มีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 
โดยส่งผ่านประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ไปยังความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน, 
2554ค; 2554ง; 2555ก) ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยน้ี ประกอบกับแนวคิดและผลงานวิจัยดังกล่าวยืนยันว่า เชาวน์
ทางจิตด้านต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบหน่ึงของเชาวน์ทางจิต (SQ) โดยรวมมีอิทธิพลหรืออ านาจพยากรณ์ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลน่ันเอง ดังน้ันหากต้องการสร้างหรือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการให้สูงย่ิงข้ึน
อันเป็นเป้าหมายส าคัญเพ่ือจะเป็นกลไกหน่ึงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม รวมทั้งท าให้วิถีชีวิตคน
ไทยกลับมาใกล้ชิดกับวัดและศาสนา 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยน้ีแสดงข้อมูลยืนยันว่า ความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับ
เชาวน์ทางจิต (SQ) ผลการวิจัยยังแสดงว่าเชาวน์ทางจิตโดยรวม (SQ) และเชาวน์ทางจิต ด้านการพิจารณาถึงการ
ด ารงอยู่ของชีวิต (SQ1) มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพระสังฆาธิการสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัย
ดังกล่าวข้างต้น ผลการวิจัยน้ีเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้บริหารองค์การ  นักบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
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ผู้เก่ียวข้องที่ต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร พึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวแก่
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ อันจักเป็นหนทางต่อการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์การ กล่าวคือ องค์การหรือผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้องมุ่งมั่นหรือให้ความส าคญัต่อการพัฒนาเชาวน์
ทางจิต (SQ) ทุกด้านแก่บุพระสังฆาธิการ ซึ่งจะส่งผลทางตรงต่อความคิดสร้างสรรค์นอกจากน้ีการพัฒนาเชาวน์ทางจิต 
(SQ) ยังส่งผลดีในมิติอื่นๆ แก่พระสังฆาธิการและองค์การสงฆ์ของไทยด้วย (Zohar and Marshall, 2000; ชวนะ  
ภวกานันท์, 2544; ชัยเสฏฐ์ พรหมาศรี, 2548)   
 การขยายผลการวิจัยในครั้งต่อไปน่าจะศึกษาวิจัยปัจจัยหรือตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น หรือการศึกษาขยายประชากร
ให้ครอบคลุมองค์การสงฆ์ของไทย ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อันจะส่งผลดีต่อการเผยแผ่
และทนุบ ารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่ในวิถีชีวิต และเป็นเครื่องมือขัดเกลาบุคคลให้ด ารงตนอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือสังคมที่ดีและเป็นสุขน่ันเอง 
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ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม:  
กรณีศึกษาร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง 

PROPOSED ACTION FOR SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
CASE STUDY OF HAA PEE NONG RESTAURANT 

ศักรินทร์ วังคะฮาต1  ณพล ธนาวัชรากุล1  ณัฐศิริ พงศาวลี1 พรนภา ขันธจ านงค์1 ภัทรพงศ์ ศรีค าเวียง1  

ธเนศพล ภาวะรีย์1 และ รัตติกาล กัญญะบุญ1 
Sakkarin wangkahart, napon thanawatecharakul, nattasiri pongsawalee, Pornnapa 

khanthajamnong, pattarapong srikumweang,  tanaspon pawaree and Ruttikan kanyaboon 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยผ่าน 7P 2) ออกแบบ
และพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังจาก
ได้ท าการพัฒนาร้านอาหาร โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
และผู้บริโภคแยกเป็นระยะก่อนและหลังพัฒนา จ านวนระยะละ 100 คน ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการพัฒนาร้านค้า 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านส่งเสริมทางการตลาดในระดับน้อย รองลงมาคือด้านลักษณะทางกายภาพ และจุดอ่อน
ของร้านคือภาพลักษณ์ของร้าน และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยด าเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด 
ประชาสัมพันธ์เฟสบุคและจัดโปรโมชั่นการซื้อ และด้านกายภาพตามหลัก 5 ส. ส่วนการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
เฉลี่ย 34.82 บาทต่อหน่วย จ านวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 11,282 หน่วย รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 495,879 บาท ระยะเวลา
คืนทุน 133 วัน ความคุ้มค่าด้านธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ย 28 บาทต่อหน่วย จ านวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 6,458 หน่วย รายได้ 
ณ จุดคุ้มทุน 283,848 บาท ระยะเวลาคืนทุน 76 วัน หลังการพัฒนาร้านค้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการเข้าใช้
บริการเฉลี่ยร้อยละ 80 และรายได้หลังการปรับปรุงมากกว่ารายได้ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
 
ค าส าคัญ  
 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม ร้านอาหาร 
 

ABSTRACT 
 This research objective were 1) to study consumer behavior carte restaurant and 
satisfaction through 7Ps 2) to design and develop restaurant, 3)to study the costs and returns, 
and 4)to examine satisfaction of consumers after it has developed. Restaurant system Used the 
form of Research and Development (R&D) sample households restaurant, Haa Pee Nong and 
consumers can be separated 2 phase into pre- and post-development there are 100 people. 
Phase the results found that. consumer satisfaction showed the market promotion at a low level. 
The second level was the physical aspect. For the weakness of the store there were image, 
Marketing and Promotion respectively. Furthermore, economics cost was The study of economic 
cost was 34.82 baht per unit, break-even point was 11,282 units and income at breakeven 
495,879 baht, a payback period was 133 days worth of business with an average cost at 28 baht 
per unit, break-even point 6,458 unit , was or at 283,848 baht a payback period was 76 days After 
developing a store, consumers  satisfied with 80 percent of all service in the restaurant. and 
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revenue after development was more than before development the restaurant at significant 
value 0.01  
 
Keywords  
 The Development of Small Enterprise Systems, Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย จากการ
กระตุ้นให้มีการลงทุนภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้การประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุนและขยายธุรกิจ ท าให้เกิดการ
จ้างงานที่เพ่ิมข้ึนทั้งในระบบและนอกระบบ จนน าไปสู่การฝึกฝนฝีมือแรงงานประเภทต่างๆ รวมทั้งการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้ปัจจัยการผลิต ลดการผูกขาดในตลาดของธุรกิจรายใหญ่ น ามาซึ่งการจัดสรรทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้ความหลากหลายทางด้านสินค้าและราคาแก่ผู้บริโภค (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2556)  
 ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันน้ี ท าให้รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ท าให้การประกอบกิจกรรมทุกอย่างให้ชีวิตประจ าวันมีการแข่งขันกับเวลา 
นอกจากน้ียังส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนก่อให้เกิดธุรกิจ
อาหารจานเดียว ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี
รสชาติถูกปาก และราคาย่อมเยา (รัฐพงษ์ นาคปฐม, 2555) แม้ว่าธุรกิจอาหารจานเดียว เป็นธุรกิจที่มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ แต่ในปี พ.ศ. 2558 
พบว่า ธุรกิจร้านอาหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่างเผชิญกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคที่หลากหลายและแตกต่างกัน (วีระ เจียรนัยพานิชย์, 2558)  
 ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง ซึ่งเป็นกิจการครอบครัว ก่อต้ังโดย นางสมจิตต์ ศิริสวัสด์ิ ต้ังอยู่บน
ถนนอดุลยเดช อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบกิจการมา 6 ปี ภายในร้านมีรายการอาหารที่หลากหลาย เช่น 
กะเพราหมูกรอบ ก๋วยจั๊บน้ าข้น เกาเหลา และอื่นๆ มีปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับราคา มีรูปแบบการน าเสนอ
อาหารที่มีความน่าสนใจโดยการใช้ถาดแทนจานข้าว แต่เน่ืองจากทางร้านมีสภาพแวดล้อมและบริเวณภายในร้านที่
เป็นข้อจ ากัด มีการจัดการของพ้ืนที่ในการประกอบอาหารยังไม่ถูกสุขลักษณะ บริเวณพ้ืนที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และทางร้านขาดการจัดการร้านค้าที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 5 ส. ได้แก่ สวย สะอาด 
สว่าง สะดวก และสบาย  
 ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาและบูรณการเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาการจัดการ
วิสาหกิจกรณีศึกษา ธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง โดยท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ออกแบบและพัฒนา
ร้านค้า ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังจากได้ท าการพัฒนาร้านค้าตามการใช้เทคนิค 5 ส. เพ่ือให้มีการพัฒนาร้านอาหารตามสั่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เพ่ิมข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง  
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
 3. เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง 
 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรคือร้านอาหารตามสั่งขนาดร้านที่มีที่น่ังในร้านไม่เกิน 10 โต๊ะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ทั้งหมด 120 ร้านค้า และเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ร้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ร้านที่พร้อมรับการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารก่อนพัฒนา
จ านวน 100 ราย หลังพัฒนา 100 ราย และ 2) ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร  
 
 2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1)  ส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาร้านค้าประเภทอาหารตามสั่งขนาดร้านที่มีที่น่ังในร้าน  
ไม่เกิน 10 โต๊ะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้งหมด 120 ร้านค้า 
  2) คัดเลือกร้านอาหารที่มีความต้องการพัฒนาและอยู่ในระดับของการพัฒนาที่สามารถด าเนินการ
ได้จ านวน 1 ร้าน 
  3) สัมภาษณ์ร้านอาหารที่ต้องการพัฒนาเพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใช้
ก าหนดรูปแบบของการพัฒนา และด าเนินเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ แล้ว
จับคู่ผลการสัมภาษณ์ในการประเมินจุดอ่อน และประเด็นของผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจในด้านที่มีระดับน้อยที่สุดมา
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านอาหาร 
  4) ด าเนินการพัฒนาร้านค้าตามรูปแบบการพัฒนาร้านอาหาร 
  5) ประเมินผลการพัฒนาโดยประเมินจากยอดรายได้หลังการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งแบบสอบถามในการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง 
คือ ก่อนพัฒนาร้านค้าและหลังพัฒนาร้านค้า เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
การใช้บริการร้านอาหาร โดยรายละเอียดของการเก็บแบบสอบถาม คือ  
  1) ช่วงก่อนการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ก่อนพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภค ตาม
องค์ประกอบส่วนประสมการตลาด 7P 
  2) ช่วงหลังการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคตามองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาร้านหลัก 5 ส. ได้แก่ สวย สว่าง สะอาด สะดวก และสบาย โดย
เป็นเกณฑ์คะแนนน้อยสุดไปหามากท่ีสุด คือ 1-100 คะแนน  
  วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงการ (Semi-structured interviews) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอกจากผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน าไปวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และหารูปแบบการพัฒนาร้านค้าตามความสอดคล้องความ
พึงพอใจของผู้บริโภค และแบบสัมภาษณ์ต้นทุนในการด าเนินงานของร้านค้า ประกอบด้วย รายการต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนผันแปร ทั้งน้ีเก็บข้อมูลรายได้ก่อนและหลังพัฒนาร้านค้าเพ่ือวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยน้ีสามารถสรุปวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  จุดประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หาความถ่ี และค่าร้อยละ 
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  จุดประสงค์ข้อที่ 2 ออกแบบและพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง รายละเอียดจะประกอบด้วย ผลของ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ ที่ใช้การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ มาเปรียบเทียบผลของจาก
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา โดยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเทียบกับจุดอ่อนของการ
ประเมินผลจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือมาก าหนดแผนรูปแบบในการพัฒนาร้านค้า 
  จุดประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของร้านอาหาร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost: TFC) 
ต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost: TVC) ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed 
Cost: AFC) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC)  
  จุดประสงค์ข้อที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
จากการเก็บแบบสอบถามกับผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายผล
ความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมทั้งท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน ก าหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 
80 ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample t-test) และวิเคราะห์ผลการพัฒนาปรับปรุง
ร้านอาหารส่งผลให้ยอดขายหลังการปรับปรุงมากกว่ายอดขายก่อนการปรับปรุงตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กัน 
(paired-Sample t-test) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีต่อการพัฒนาร้านอาหาร
ตามสั่ง 5 พ่ีน้อง ด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง 
  1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็น
นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,001- 20,000 บาท 
  1.2 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารตามสั่ง 5  พ่ีน้อง พบว่า โดยส่วนใหญ่มาใช้บริการ
มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน สาเหตุหลักคือให้ปริมาณอาหารที่มาก ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 51 – 100 บาท ช่วงเวลาส่วนใหญ่
ที่มาใช้บริการ เวลา 12.01 - 15.30 น. ผู้บริโภคเลือกบริโภคก๋วยจั๊บน้ าข้น และการใช้บริการส่วนใหญ่ทานที่ร้าน 
  1.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 7 ด้าน คือ 
ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และด้านส่งเสริมทางการตลาด ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
 

 ส่วนประสมการตลาด 7P  S.D. แปลผล 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านบุคลากร 

4.41 .417 มาก 
3.84 .506 มาก 
3.40 .564 ปานกลาง 
2.63 .875 น้อย 
4.54 .438 มากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.38 .433 มาก 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.27 .534 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม  3.40 .547 ปานกลาง 
 

X
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 2. รูปแบบการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง 
  ผลจากการประเมินของผู้ประกอบการเรียงตามล าดับมากไปหาน้อย คือ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของร้าน 
การส่งเสริมการตลาด บรรยากาศของร้านการตกแต่งร้าน สุขอนามัยและสุขาภิบาล จ านวนบุคลากรภายในร้าน 
ตามล าดับ ผลการประเมินของผู้บริโภค เรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยไปหามาก คือ ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านบุคลากร ดังน้ันสรุปได้ว่า ประเด็นที่ท าการพัฒนาบริหารจัดการร้าน คือ ด้านส่งเสริมทางการตลาดและด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยมีแนวทาง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการและผู้บรโิภค  
 

 ล าดับ 
จุดอ่อนของร้านในมุมมองของ

ผู้ประกอบการ 
 คะแนน  ล าดับ 

ความพึงพอใจผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วน
ประสมการตลาด 

 ค่าเฉลี่ย 

1 ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของร้าน 0.4 1 ด้านส่งเสริมทางการตลาด 2.63 
2 การส่งเสริมการตลาด 0.3 2 ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.27 
3 บรรยากาศและการตกแต่งร้าน 0.3 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.40 
4 สุขอนามัยและสุขาภบิาล 0.3 4 ด้านราคา 3.84 
5 จ านวนบุคลากรภายในรา้น 0.3 5 ด้านกระบวนการให้บริการ 4.38 

  
 

6 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.41 

  
 

7 ด้านบุคลากร 4.54 

 
 3. การพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
  3.1 ด้านส่งเสริมทางการตลาด  
   การจัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต Facebook โดยการโปรโมทเพจทุกวันจันทร์ พุธ
และศุกร์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยหน้าเพจ ประกอบด้วย เมนูอาหาร ภาพอาหารหลัก และวีดิโอแสดงถึง
อาหาร เช่น กะเพราหมูกรอบ สุกี้ ก๋วยจั๊บ ข้อมูลทั่วไป เบอร์ติดต่อ และข้อมูลโปรโมชั่น จากการท าโปรโมทเพจผ่าน
สื่อโฆษณา Facebook มีผู้ให้ความสนใจเข้าดูเพจร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง รวมทั้งหมดจ านวนเข้ารับชมเพจ 
6,153 คน จ านวนกดไลค์ 50 คน และมีผู้รับชมวีดิโอจ านวน 1,068 วิว ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 การจัดท าโฆษณาผ่าน Facebook 
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  3.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
   จากแผนการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหาร มีผลการด าเนินการตามหลัก 5 ส. ได้แก่ สวย สว่าง 
สะอาด สะดวก สบาย โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังน้ี 
   3.2.1 สวย ออกแบบหน้าร้านโดยเลือกใช้สีฟ้าให้ร้านดูสดใสสวยสะดุดตามองเห็นร้านได้ง่าย ใช้
รูปเมนูหลักของร้านตกแต่ง โดยมีสีพ้ืนหลังเป็นสีขาวเพ่ือท าให้รูปอาหารเด่นชัดข้ึน และใส่เบอร์โทรของร้านเพ่ือ
สามารถให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อได้สะดวก 
   3.2.2 สว่าง ความสว่างที่พอดีมีผลต่อยอดขายของร้านค้าเพราะท าให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยร้านค้า
สะอาดมองเห็นรายละเอียดของสินค้าได้ง่าย มีการจัดระเบียบอุปกรณ์ภายในร้านใหม่ท าให้ดูสว่างมากข้ึนและหลอดไฟมี
ความสว่างมากข้ึนเพราะไม่มีฝุ่นมาเกาะ และจัดท าป้ายราคาอาหารให้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
   3.2.3 สะอาด ความสะอาดของร้านมีผลต่อภาพลักษณ์และความรู้สึกของลูกค้า ดังน้ัน หน้าร้าน 
ป้ายชื่อ พ้ืนในร้าน บริเวณรอบๆ ร้านและบริเวณท าอาหารต้องสะอาด โดยการขัดคราบน้ ามันและท าการติดแผ่นกัน
กระเด็นกันความร้อนบริเวณผัดอาหารท าให้พ้ืนที่ผัดอาหารสะอาด ส่วนบริเวณพ้ืนมีการเทปูนใหม่เพ่ืออุดรอย
แตกร้าวที่ท าให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปฝังอยู่ข้างในผนังมีการทาสีใหม่ และท าความสะอาดพ้ืนบริเวณร้านโดยการขัด
คราบด า ท าให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกถึงความสะอาดของร้านมากย่ิงข้ึน 
   3.2.4 สะดวก การให้ความสะดวกกับลูกค้าจะท าให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการอีก  ร้านมี
เมนูอาหารใหม่ ส าหรับเป็นแนวทางในการเลือกสินค้าให้กับผู้บริโภค เพ่ือท าให้เกิดความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน 
   3.2.5 สบาย เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วรู้สึกสบาย อากาศภายในร้านปลอดโปร่ง โดยการจัดวาง
ผังรูปแบบผังร้านใหม่ สร้างบรรยากาศในร้านปลอดโปร่งโล่งสบาย ไม่อุดอู้ เพ่ือให้ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการเกิดความ
สบายมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 สภาพหน้าร้านก่อนและหลังปรับปรุง 
 
 4. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง 
  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุงร้าน โดยมีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 43.95 บาท/หน่วย 
ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 2,484.64 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 109,199.93 ส่วนต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือนเท่ากับ 1,681.06 บาท ต้นทุนผันแปรต่อเดือนเท่ากับ 
86,530.98 บาท ต้นทุนรวมต่อเดือนเท่ากับ 88,212.04 บาท และมีก าไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือนเท่ากับ 
20,987.89 บาท  
  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการปรับปรุงร้าน โดยมีราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ 43.95 บาท/
หน่วย ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 2,539.25 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 111,600.04 บาท ส่วน
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ต้นทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือน เท่ากับ 1 ,888.35 บาท ต้นทุนผันแปรต่อ
เดือนเท่ากับ 88,418.81 บาท ต้นทุนรวมต่อเดือน เท่ากับ 90,307.16 บาท และมีก าไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือน 
เท่ากับ 21,292.88 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ต้นทุนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกจิ ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1.ผลตอบแทน 

1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P) 43.95 43.95 43.95 43.95 
1.2 ปริมาณขาย (Q) 2,484.64 2,539.25 2,484.64 2,539.25 
1.3 รายได้รวม (TR) 109,199.93 111,600.04 109,199.93 111,600.04 

2.ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
2.1 ต้นทุนคงที่ (TFC) 1,681.06 1,888.35 1,681.06 1,888.35 
2.2 ต้นทุนผันแปร(TVC) 86,530.98 88,418.81 69,322.59 71,088.09 
2.3 ต้นทุนรวม (TC) 88,212.04 90,307.16 71,003.65 72,976.44 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์ 20,987.89 21,292.88 38,196.28 38,623.60 
  
  จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า จุดคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุง จ านวนผลผลิต 
ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 9,540.79 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 419,317.70 บาท/เดือน ระยะเวลาคืนทุน 
เท่ากับ 115.20 วัน และหลังการปรับปรุงวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 
11,282.80 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ  495,879.23 บาท/เดือน และระยะคืนทุน เท่ากับ 133.30 วัน  
  จุดคุ้มทุนทางธุรกิจก่อนการปรับปรุง จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 5 ,421.31 จาน/เดือน มี
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 238,266.50 บาท ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 65.46 วัน และหลังการปรับปรุงวิเคราะห์
ทางธุรกิจ จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 6,458.43 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 283,848.11 บาท/
เดือน และมีระยะคืนทุน เท่ากับ 76.30 วัน ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ต้นทุนและจุดคุ้มทุน ร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง 
 

รายการ 
          ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์                 ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง  
ต้นทุนคงที่ (TFC) 87,012.00 103,012.00 87,012.00 103,012.00 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 34.83 34.82 27.90 28.00 
ราคาเฉลี่ย (P) 43.95 43.95 43.95 43.95 
ปริมาณขายต่อวัน (Q) 82.82 84.64 82.82 84.64 
จ านวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 9,540.79 11,282.80 5,421.31 6,458.43 
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน  419,317.70 495,879.23 238,266.50 283,848.11 
ระยะเวลาคืนทุน  115.20 133.30 65.46 76.30 
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 5. ผลการประเมินหลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
  5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 
   ผลการประเมินหลังการพัฒนาร้าน โดยจ าแนกแต่ละประเภทได้ดังน้ี การเทพ้ืนร้านใหม่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 94.00 ท าป้ายเมนูอาหารให้สวยงามย่ิงข้ึน ค่าเฉลี่ยร้อย 87.20 ท าโต๊ะประกอบอาหารใหม่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
92.40 ติดแผ่นกันคาบน้ ามันบริเวณประกอบอาหารเพ่ือป้องกันคราบสกปรกหลังประกอบอาหาร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
90.5 ตกแต่งผนังร้านด้วยถาดที่ติดรูปอาหารเพ่ือความสวยงาม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.10 ทาสีก าแพงให้ดูสวยงามมาก
ย่ิงข้ึน ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.10 ท าป้ายร้านใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจลูกค้า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.00 
ปรับเปลี่ยนการวางโต๊ะเพ่ือให้ร้านดูกว้างย่ิงข้ึนค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.80  ผู้บริโภคให้คะแนนความพึงพอใจในการ
พัฒนาส่งเสริมทางการตลาด รายด้านจัดท าเพจเพ่ือโปรโมทร้านผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต Facebook ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90. 60 
ซึ่งทุกด้านผ่านเกณฑ์ก าหนดร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า 
 

ประเด็นที่ รายละเอียด  S.D. t sig 

1 เทพ้ืนร้านใหม่ 94.00 8.41 16.65 .000** 
2 ท าป้ายเมนูอาหารให้สวยงามย่ิงข้ึน 87.20 11.47 6.28 .000** 
3 ท าโต๊ะประกอบอาหารใหม่ เพ่ือความสะอาดของร้าน 92.40 8.89 13.95 .000** 
4 ติดแผ่นกันคาบน้ ามันบริเวณประกอบอาหาร 90.50 10.09 10.41 .000** 
5 ตกแต่งผนังร้านด้วยถาดที่ติดรูปอาหารเพ่ือความสวยงาม 89.10 11.02 8.26 .000** 
6 ทาสีผนังก าแพงให้ดูสว่างมากย่ิงข้ึน 94.40 8.21 17.55 .000** 
7 ท าป้ายร้านใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจลูกค้า 88.00 10.05 7.96 .000** 
8 ปรับเปลี่ยนการวางโต๊ะเพ่ือให้ร้านดูกว้างย่ิงข้ึน 84.80 12.43 3.86 .000** 
9 จัดท าเพจเพ่ือโปรโมทร้านผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต Facebook 90.60 11.18 9.49 .000** 
10 ความพึงพอใจภาพรวม 90.11 8.21 12.31 .000** 

  
  5.2 การเปรียบเทียบรายได้ระหว่างก่อนหลังการปรับปรุงร้านอาหารตามสั่ง 5 พี่น้อง  
   ผลการเปรียบเทียบรายได้การพัฒนาร้านอาหาร พบว่า รายได้ก่อนการพัฒนามีรายได้เฉลี่ย 
3,640.67 บาทต่อวัน และหลังการพัฒนาร้านค้าแล้ว พบว่า รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 3,717.33 บาทต่อวัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์รายได้ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

รายได้ N  S.D t Sig. 
ก่อนการปรับปรุง 15 3640.67 102.29 

3.944 .001** 
หลังการปรับปรงุ 15 3717.33 85.48 
 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการติดต่อและ
การประสานงานกับนักศึกษา การชี้แจง และท าความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ ความเหมาะสมของรูปแบบ
โครงการฯ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ รองลงมาระดับความพึงพอใจมาก ในด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม รูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงร้าน 

X
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และงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงร้าน และระดับความพึงพอใจน้อย ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาร้านของ
ผู้ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาร้านวิสาหกิจขนาดย่อมร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือจะได้
น าผลในการวิจัยที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมร้านอื่นๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและหลักการจัดการหน้า
ร้านโดยใช้เทคนิค 5 ส. ได้แก่ สวย สะอาด สว่าง สะดวกและสบาย เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายมีดังต่อไปน้ี 
 จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจากแบบสอบถามของผู้บริโภค
และเจ้าของร้าน พบว่า มีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพ ในระดับความพึงพอใจน้อย และ
การประมาณสภาพแวดล้อมของร้านจากผู้ประกอบการ มีจุดอ่อน คือ ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของร้าน และการส่งเสริม
การตลาด คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นจุดอ่อนของร้านดังกล่าว จึงเข้าไปพัฒนาร้านปรับปรุงด้านกายภาพ และด้านส่งเสริม
การตลาดให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่มากย่ิงข้ึน จากการปรับปรุงพัฒนาด้านกายภาพและด้านส่งเสริมทางการ
ตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ โกวิน ไกรศรินท์ (2555) ที่ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในอ าเภอเมืองราชบุรี  พบว่า ปัจจัย
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ 
เครือมาศ มีเกษม (2554) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมากท่ีสุดก็คือ ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด 
 ผลของการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารด้านลักษณะทางกายภาพและด้านส่งเสริมทางการตลาด โดยใช้
หลักการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โดยใช้เทคนิค 5 ส. ได้แก่ สวย สะอาด สว่าง สะดวก และสบาย และการโฆษณา
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพจ Facebook ซึ่งมีความส าคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการ และส่งผลให้มี
รายได้ได้ของผู้ประกอบการ จากการปรับปรุง พบว่า ด้านลักษณะทางกายและด้านส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภค
ให้ความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของร้านอาหารที่เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน สอดคล้องกับการปรับปรุง 
สอดคล้องกับ ณิชจรีย์ จรัสจรรยาวงศ์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ
พบว่า ปัจจัยลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการใช้บริการ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสภาพภายในร้าน 
บรรยากาศ ความร่มรื่น ความสะอาดของจาน ชาม เพราะด้วยเป็นร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ การที่ร้านมีบรรยากาศดี 
ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงความเอาใจใส่ของสุขอนามัยของร้าน กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ (2557) 
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community mall ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่
ของร้านมีความกว้างขวาง จ านวนที่น่ังรับประทานอาหารพอเพียงและอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบ การตกแต่งภายใน
ร้านและภายนอกร้าน มีความสวยงามอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสวยงามตามสไตล์ญ่ีปุ่น รัฐพล 
สังคะสุข และคณะ (2560) ที่ศึกษาการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่พบว่า Facebook มีความสามารถในการเข้าถึงช่องทางการขายบนระบบออนไลน์ได้
มากกว่าเว็บไซต์ และส่วนของยอดขาย Facebook จากการขายสินค้าสูงกว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาข้ึนในทุกกลุ่มสินค้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านลักษณะกายภาพ ร้านอาหารควรมีการจัดระบบการวางต าแหน่งของอุปกรณ์กับสภาพภายใน
ร้านให้มีความร่มรื่นและบรรยากาศดี ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภครู้ถึงความเอาใจใส่ของสุขอนามัย
ของร้าน จ านวนที่น่ังรับประทานอาหารพอเพียงต่อการเข้าใช้บริการและอากาศถ่ายเท ไม่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกอึดอัด 
การตกแต่งภายในร้านและภายนอกร้านมีความสวยงาม  
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 2. ด้านการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเมนูอาหาร
ของทางร้านให้มีความโดดเด่น โดยการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นการสร้างเพจใน Facebook หรือการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพ่ือจูง
ใจให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน  
 3. ด้านต้นทุนและผลตอบแทน ก าหนดให้ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการสองประการ
ด้วยกัน คือ ผลตอบแทนโครงการในระยะสั้นและค่าใช้จ่ายในการลงทุน แต่ความเป็นจริงอาจมีปัจจัยอย่างอื่นที่
ส่งผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น อัตราดอกเบี้ย (IRR) และอัตราผลตอบแทนในระยะยาว (NPV) ควรมีการ
ทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของโครงการด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในระยะยาว เพ่ือให้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
 4. จากการท าวิจัยการปรับปรุงพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 5 พ่ีน้อง ผู้วิจัยได้ประสบการณ์จากการท างาน
ร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยการมีการร่วมมือช่วยกันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงร้าน อีกทั้งยังได้น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือท าให้ร้านค้ามีลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
กนกพรรณ สุขฤทธ์ิ. (2557). ส่วนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น ย่าน 

Community mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
โกวิน ไกรศรินท์. (2555 ). ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกใช้ บริการร้านอาหาร

ในอ าเภอเมอืงราชบุรี. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
เครือมาส มีเกษม. (2554). .การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของบุคคลวัยท างาน. วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ณิชจรีย์ จรัสจรรยาวงศ์. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ . กรงุเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2556). บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์. 

กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.์ 
รัฐพงษ์ นาคปฐม. (2555). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารตามสั่งของลูกค้าร้านอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 

23.00 น. ถึง 3.00 น. ในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

รัฐพล สังคะสุข. (2560). การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

วีระ เจียรนัยพานิชย์. (2558). ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กปี 2558 SME restaurant Strategy. 
สืบค้นเมื่อ 8 ตุลาคม 2561, จาก http://oweera.blogspot.fr/2015/03/2558-sme-restaurant-
strategy.html. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

53 
 

กลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านอาหารตามสั่ง: กรณีศึกษาร้านบุญยงค์พาณิช 
STRATEGIES FOR DEVELOPING A RESTAURANT-BASED BUSINESS STRATEGY:  

CASE STUDY BOONYONG PHANIT 
สุชีรา สินทรัพย์1 ศศิประภา พรหมทอง1 ศักรินทร์ วังคะฮาต1 ธัญญารัตน์ แก้วทา1 ไอลดา ศิลาคะจิ1  

และ พรนิภา ลิ้วกระโทก1 
Suchaeera Sinsap, Sasipprapa Promtong, Sakkarin Wangkahart, Thanyarat Kaewtha, Ilada Silakaji 

and Pornnipa Lewkathok 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านบุญยงค์
พาณิช 2) จัดทํากลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช 3) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านบุญยงค์พาณิช 4) 
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาระบบร้านบุญยงค์พาณิช หลังจากได้ทําการพัฒนา
ระบบร้านอาหาร รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านบุญยงค์พาณิช และ
ผู้บริโภคแยกเป็นระยะก่อนและหลังพัฒนา จํานวนระยะละ 100 คน ผลการวิจัย พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้าน
ส่งเสริมทางการตลาดและด้านกายภาพในระดับปานกลาง ประกอบกับผู้ประกอบการมองว่า มีจุดอ่อนในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และทําเลที่ต้ังของร้าน จึงมีการดําเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด มีการจัดทํากลยุทธ์
การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช โดยมีการประชาสัมพันธ์เฟสบุค แจกใบปลิว ป้ายต้ังโต๊ะและจัดโปรโมชั่นการซื้อ 
และด้านกายภาพหน้าร้าน โดยการเพ่ิมป้ายหน้าร้านและเก้าอี้ที่น่ังรออาหารสําหรับลูกค้าที่สั่งกลับบ้าน โดยมีกลุ่ม
ลูกค้ากลับมาใช้บริการตามคําแนะนําในการแนะนําโปรโมชั่น ส่วนการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 38 บาท
ต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 11,282 หน่วย รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 2 ,229,656.25 บาท ระยะเวลาคืนทุน 
368.54 วัน ความคุ้มค่าด้านธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ย 38 บาทต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 4,139.47 หน่วย รายได้ 
ณ จุดคุ้มทุน 1,787,252.47 บาท ระยะเวลาคืนทุน 295.41 วัน หลังการพัฒนาร้านค้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริการเฉลี่ยร้อยละ 80 และรายได้หลังการปรับปรุงมากกว่ารายได้ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางด้านสถิติ 0.01 
 
ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์การพัฒนากิจการ ร้านอาหารตามสั่ง 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study behavior and consumer satisfaction 
with Boonyong Phanit restaurant, 2) to create strategies for restaurant development 3) to study 
the cost and return of an investment of Boonyong Phanit restaurant 4) and to assess consumer 
satisfaction and income after the development of Boonyong Phanit’s system. After developing 
the restaurant system by using the research and development model, the samples of Boonyong 
Phanit shop and consumers were separated into 2 phases, which were the period before and 
after the shop system development with a total of 100 persons per each phase. The results of 
the research showed that consumers satisfied with the promotion of marketing and physical at 
moderate level. In addition, the entrepreneur perceived that there were weaknesses in marketing 
promotion and the location of the restaurant. Thus, this research developed marketing 
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promotion with public relations, which used Facebook, distribution of flyers, booth, sales 
promotions and physical storefront. Increasing of shop sign and the chairs for the customers for 
waiting the take home orders and the customers came back to the restaurant according to the 
promotions. For the study of the economic cost, the average cost was 38 baht per unit, the 
break-even points, was 11,282 units, the income at the break-even point was 2,229,656.25 baht, 
and the payback period was 368.54 days. The business value has an average cost of 38 baht per 
unit. Break-even points was 4139.47 units, income at break-even point was 1,787,252.47 baht, and 
payback period was 295.41 days. In addition, after the store development, consumers were 
satisfied with the service, which was 80 percent average from the access and income after 
improvement was more than income before improvement at significantly value 0.01 
 
Keywords 
 Business development strategy, a la carte restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาวะปัจจุบันมนุษย์ได้มีการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปลี่ยนไปสู่ยุคแห่งความทันสมัย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและวิถีชีวิต
ของคนในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนไปในทางที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว อาหารจานเดียวหรือที่
เรียกว่า “อาหารตามสั่ง” ที่ตอบสนองเรื่องการต้องการความรวดเร็วในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยสามารถทํา
รับประทานหรือประกอบเป็นธุรกิจร้านอาหารก็สามารถทําได้ (ณัฐวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร, 2558) ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึง
จําเป็นต้องใช้บริการอาหารนอกบ้าน เน่ืองจากไม่มีเวลาในการคัดสรรการรับประทานอาหารมากมายนัก ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการเลือกที่จะบริโภคในรูปอาหารจานด่วน ท้ังในรูปของฟาสต์ฟู้ด อาหารสําเร็จรูป อาหารกึ่งสําเร็จรูป
ที่หาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อาหารเหล่าน้ีหาซื้อได้ง่ายตามศูนย์การค้าและหาบเร่แผงลอยตามบาทวิถี (เครือมาศ มี
เกษม, 2554) ขณะที่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอินทราเน็ต การขายออนไลน์หรือช่องทางการขายทางอิเล็คทรอนิค เช่น ไลน์ เฟสบุค  เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อซื้อสินค้า มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง และยังสามารถ
สร้างความพึงพอให้ใจแก่ลูกค้าได้มากข้ึน (ปวริศร์  เหลืองทองคํา, 2552) 
 ร้านบุญยงค์พาณิช เป็นร้านค้าเกี่ยวกับทางด้านอาหารที่ประกอบด้วยอาหารประเภทข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู 
อาหารตามสั่ง และอาหารจานด่วน มีการดําเนินงานจัดต้ังร้านค้ามาแล้ว 15 ปี ซึ่งจากอดีตพบว่าคนมีการเข้าไปใช้
บริการจํานวนมาก แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กล่าวมาข้างต้น จํานวนลูกค้าลดน้อยลง เพ่ือจะได้ทํา
การพัฒนาปรับปรุงให้ร้านมีการเปลี่ยนแปลง สะอาดมากข้ึน เพ่ิมความทันสมัย ทางร้านจึงมีข้อสงสัยว่า เหตุใดจึงทํา
ให้ยอดขายและจํานวนผู้ใช้บริการลดน้อยลง ทางร้านจึงอยากทราบความต้องการของร้านที่ต้องการให้สํารวจ
พฤติกรรมความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อร้าน ทําสื่อการตลาดออนไลน์และโฆษณาร้าน 
 ในการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการและกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของร้านบุญยงค์พาณิชย์ ได้ใช้ 
รูปแบบการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้มีความทันสมัย ซึ่งควรมีการพัฒนาด้านกิจการให้เกิดความพึงพอใจของ
ลูกค้า เช่น รสชาติอาหาร การบริการ ราคาอาหาร เป็นต้น และพัฒนาด้านการตลาด โดยจัดทําโปรโมชั่นต่างๆ หรือ
จัดทําสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย และได้รับรู้ข่าวสารของทางร้าน เพ่ือให้มีการตอบสนองตรงตามความ



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

55 
 

ต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ การใช้สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถพัฒนาช่องทาง
ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงสามารถประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าของร้านค้าให้เกิดการพัฒนาทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บรโิภคร้านบุญยงค์พาณิช 
 2. จัดทํากลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช 
 3. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านบุญยงค์พาณิช 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านบุญยงค์พาณิช 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรคือร้านอาหารตามสั่งขนาดร้านที่มีที่น่ังในร้านไม่เกิน 10 โต๊ะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ทั้งหมด 120 ร้านค้า และกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ร้าน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ร้านที่พร้อมรับการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารก่อนพัฒนาจํานวน 100 
กลุ่มตัวอย่าง และหลังการพัฒนา 100 กลุ่มตัวอย่าง และ 2) ส่วนผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร 
จํานวน 5 ราย 
 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
  1) คัดเลือกร้านอาหารตามสั่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีความต้องการพัฒนาและอยู่ในระดับ
ของการพัฒนาท่ีสามารถดําเนินการได้จํานวน 1 ร้าน จากท้ังหมด 120 ร้าน 
  2) สัมภาษณ์ร้านอาหารที่ต้องการพัฒนา และดําเนินเก็บแบบสอบถามผู้บริโภคเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจ แล้วจับคู่ผลการสัมภาษณ์ในการประเมินจุดอ่อน และประเด็นของผู้บริโภคที่มีความพึงพอใจใน
ด้านที่มีระดับน้อยที่สุดมากําหนดกลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านอาหาร 
  3) กําหนดกลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านอาหารตามสั่งและดําเนินการพัฒนาร้านอาหาร 
  4) ประเมินผลการพัฒนาโดยประเมินจากยอดรายได้หลังการพัฒนา และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยแบ่งแบบสอบถามในการศึกษา
ออกเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนพัฒนาร้านค้าและหลังพัฒนาร้านค้า เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหาร โดยรายละเอียดของการเก็บแบบสอบถาม คือ  
  1) ช่วงก่อนการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคก่อน
พัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภค ตาม
องค์ประกอบส่วนประสมการตลาด 7P 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

56 
 

  2) ช่วงหลังการพัฒนาร้านค้า ใช้แบบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคตามการพัฒนาร้านค้าด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกายภาพโดยเป็นเกณฑ์คะแนนน้อยสุดไปหามาก
ที่สุด คือ 1-100 คะแนน  
  นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงการ (Semi-structured  interviews) เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จากผู้ประกอบการและพนักงานของร้านอาหาร เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลนําไปวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และหารูปแบบการพัฒนาร้านค้าตาม
ความสอดคล้องความพึงพอใจของผู้บริโภค และแบบสัมภาษณ์ต้นทุนในการดําเนินงานของร้านค้า ประกอบด้วย 
รายการต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ทั้งน้ีเก็บข้อมูลรายได้ก่อนและหลังพัฒนาร้านค้าเพ่ือวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยน้ีสามารถสรุปวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจําแนกตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านบุญยงค์พาณิช ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรม 
ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หาความถ่ี และค่าร้อยละ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ออกแบบและพัฒนาร้านบุญยงค์พาณิช รายละเอียดจะประกอบด้วย ผลของ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการ ที่ใช้การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ มาเปรียบเทียบผลของจาก
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา โดยความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเทียบกับจุดอ่อนของการ
ประเมินผลจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือมากําหนดแผนรูปแบบในการพัฒนาร้านบุญยงค์พาณิช 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านบุญยงค์พาณิช การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การศึกษา ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของร้านอาหาร โดยการนําข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินธุรกิจ วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost: 
TFC) ต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost: TVC) ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average 
Fixed Cost: AFC) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC)  
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคและรายได้หลังการพัฒนาร้านอาหารตามสั่ง 
จากการเก็บแบบสอบถามกับผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้าน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายผล
ความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย รวมทั้งทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน กําหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 
80 ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample t-test) และวิเคราะห์ผลการพัฒนาปรับปรุง
ร้านอาหารส่งผลให้ยอดขายหลังการปรับปรุงมากกว่ายอดขายก่อนการปรับปรุงตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความสัมพันธ์กัน 
(paired-Sample t-test) และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและพนักงานที่มีต่อการพัฒนาร้านบุญยงค์
พาณิช ด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านบุญยงค์พาณิช 
  1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
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  1.2 ด้านพฤติกรรมการใช้บริการร้านบุญยงค์พาณิช พบว่า โดยส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อ
เดือน สาเหตุหลักคือติดใจในรสชาติอาหาร ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 51 – 100 บาท ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ เวลา 
12.01 - 15.30 น. และลักษณะการใช้บริการส่วนใหญ่ทานที่ร้าน 
  1.3 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการประกอบกิจการอาหารตามสั่งร้านบุญยงค์พาณิชในด้านต่างๆ 
เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยที่สุด ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
บุคลากร ด้านการจัดจําหน่ายตามลําดับ ด้านกายภาพ และด้านส่งเสริมตลาด มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคร้านอาหารบุญยงค์พาณิช 
 

 ส่วนประสมการตลาด 7P X  S.D.       แปลผล 
1. ด้านส่งเสริมตลาด 3.70 .983                 น้อย 
2. ด้านกายภาพ 4.16                                                                     .618                  มาก 
3. ด้านการจัดจําหน่าย 4.16 .639                  มาก 
4. ด้านบุคลากร 4.30 .698                  มาก 
5. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.45 .430                  มาก 
6. ด้านการให้บริการ 4.45 .482                  มาก 
7. ด้านราคา 4.48 .524                  มาก 
 
 2. กลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงค์พาณิช 
  ผลจากการประเมินจุดอ่อนของร้าน และความพึงพอใจของผู้โภคที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด นํามาจัดทํา
กลยุทธ์การพัฒนากิจการร้านบุญยงพาณิช โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 
 
  2.1 ด้านส่งเสริมทางการตลาด 
   2.1.1 การจัดทําการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อออนไลน์โดยการทําเพจเฟสบุ๊ค เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
โปรโมชั่นโดยเริ่มครั้งที่ 1 วันที่ 9-14 มกราคม พ.ศ 2562 มีคนเข้าถึงเพจร้านบุญยงค์พาณิช จํานวน  526 คน กดถูกใจ
จํานวน 98 คน กดแชร์ 2 คน โปรโมทครั้งที่ 2 วันที่ 17-25 มกราคม พ.ศ. 2562  มีคนเข้าถึงเพจร้านบุญยงค์พาณิช 
จํานวน  1,421 คน กดถูกใจจํานวน 110 คน กดแชร์ 3 คน รวมทั้งหมด มีคนเข้าถึงเพจเฟสบุ๊คแล้ว 1,947 คน กดถูกใจ
จํานวน 208 คน กดแชร์จํานวน 5 คน ดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 การจัดทําการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อออนไลน์โดยการทําเพจเฟสบุ๊ค 
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   2.1.2 จัดโปรโมชั่น เมื่อซื้ออาหารในร้านครบทุก 150 บาท จะได้รับสิทธ์ิจับสลาก 1 สิทธ์ิ ลุ้น
ของรางวัล ท้ังหมด 123 ชิ้น แก้วนํ้า 36 ชิ้น แก้วนํ้ามีหูจับ 36 ชิ้น กระติกนํ้าเล็ก 24 ชิ้น หม้อหุงข้าว 3 ใบ รางวัล
ปลอบใจ 24 ชิ้น โดยการแจกใบปลิว 4 จุดหลักๆ คือ 1) บริเวณหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและหน้าโรงเรียนสตรี
ราชินูทิศ 2) หนองประจักษ์ 3) ถนนคนเดิน และ 4) สํานักงานในเขตเทศบาลอุดรธานี  ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี สํานักงานเทศบาลอุดรธานี สํานักงานพาณิชจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี  ทั้งหมด 
800 ชุด โดยมีกลุ่มลูกค้ากลับมาใช้บริการตามคําแนะนําในการแนะนําโปรโมชั่น จํานวน 28 คน จากศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี สํานักงานเทศบาลอุดรธานี สํานักงานพาณิชจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี 12 คน 
ถนนคนเดิน 6 คน หนองประจักษ์ 2 คน ถนนเส้นหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  8 คน
รวมทั้งจัดป้ายต้ังโต๊ะบอกโปรโมชั่น ขนาด 5x7 น้ิว วางบนโต๊ะในร้าน 12 โต๊ะ ส่วนด้านหลังจะมีรายการเมนูอาหาร
ภายในร้านพร้อมราคา ธรรมดาราคาจานละ 40 บาท พร้อมรูปภาพอาหาร ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ภาพการจัดโปรโมชั่นหน้าร้าน 
   

  2.2 ด้านลักษณะทางกายภาพ 
   ดําเนินการปรับปรุงจุดน่ังรออาหาร โดยเพ่ิมเก้าอี้เป็น 4 ตัว แข็งแรงกว่าเดิม ส่วนกระเบื้องนํา
พรมมาปูพ้ืนติดขอบด้วยแลกซีนสีเขียว สังกะสีติดป้ายไวนิลขนาด 4x1.6 เมตร พ้ืนหลังป้ายอิฐสีเทาด้านบนจะล้อม
ด้วยเครือไม้สีเขียวให้ดูมีธรรมชาติ รายการเมนูอาหารหลักเน้นสีที่ดูแล้วเพ่ือให้น่าสนใจ มีชื่อร้าน สัญลักษณ์ร้าน  
เวลาเปิด-ปิด 07.30-19.00 น. เบอร์โทรร้าน 065-3258022  และบรกิารทําข้าวกลอ่งด้วย ดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 การปรับปรงุบริเวรหน้าร้านบุญยง 
 

 3. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนร้านอาหารตามสั่ง 
  ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการพัฒนาปรับปรุงร้าน โดยมีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 38 บาท/
หน่วย ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 4,139.47 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 157,299.86 บาท ส่วนต้นทุน 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์หลังการพัฒนาปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือน เท่ากับ 10,650.06 บาท ต้นทุนผันแปรต่อ
เดือนเท่ากับ 106,979.93 บาท ต้นทุนรวมต่อเดือน เท่ากับ 117,579.99 บาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือน 
เท่ากับ 39,719.87บาท  
  ผลตอบแทนทางด้านธุรกิจหลังการพัฒนาปรับปรุง  โดยมีราคาขายเฉลี่ย เท่ากับ 38 บาท/หน่วย 
ปริมาณการขายต่อเดือนเท่ากับ 4,139.47 หน่วย และมีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 157,299.86 บาท ส่วนต้นทุน
ทางด้านธุรกิจหลังการปรับปรุงร้าน มีต้นทุนคงที่ต่อเดือน เท่ากับ 10,650.06 บาท ต้นทุนผันแปรต่อเดือนเท่ากับ 
94,496.17บาท ต้นทุนรวมต่อเดือน เท่ากับ 105,146.23 บาท และมีกําไรทางด้านธุรกิจต่อเดือน เท่ากับ 
52,153.63 บาท 
  หลังการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ  
58,675.16  จาน/เดือน มรีายได้ ณ จดุคุม้ทุน เท่ากับ 2,229,656.25 บาท/เดือน และระยะคืนทุน เท่ากับ 368.54 วัน 
และจํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 47,032.96 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,787,252.47  บาท/
เดือน และมีระยะคืนทุนเท่ากับ 295.41 วัน รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ยรายเดือน 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1. ผลตอบแทน     

1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P) 38.00 38.00 38.00 38.00 
    1.2 ปริมาณขาย (Q) 3,421.05 4,139.47 3,421.05 4,139.47 

1.3 รายได้รวม (TR)  129,999.90   157,299.86   129,999.90   157,299.86  
2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์     

2.1 ต้นทุนคงที่ (TFC) 10,618.92 10,650.06 10,618.92 10,650.06 
2.2 ต้นทุนผันแปร (TVC) 84,235.05 106,979.93 71,752.61 94,496.17 
2.3 ต้นทุนรวม (TC) 94,853.97 117,579.99 82,371.53 105,146.23 

3. ก าไรทางเศรษฐศาสตร ์ 35,145.93 39,719.87 47,628.37 52,153.63 
 

   จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า จุดคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการปรับปรุง จํานวน
ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 53,221.97 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,022,434.98  บาท/เดือน ระยะ 
เวลาคืนทุน เท่ากับ 404.48 วัน และหลังการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์  จํานวนผลผลิต ณ 
จุดคุ้มทุน เท่ากับ 58,675.16 จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 2,229,656.25 บาท/เดือน และระยะคืนทุน 
เท่ากับ 368.54 วัน ส่วนก่อนการพัฒนาปรับปรุงจุดคุ้มทุนทางธุรกิจ  จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ  
41,815.03  จาน/เดือน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,588,971.23  บาท ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 317.79 วัน 
และหลังการพัฒนาปรับปรุงวิเคราะห์ทางธุรกิจ จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 47,032.96  จาน/เดือน มี
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน เท่ากับ 1,787,252.47  บาท/เดือน และมีระยะคืนทุน เท่ากับ 295.41  วัน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางธุรกิจ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
ต้นทุนคงที่ (TFC) 712,110 713,490 712,110 713,490 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC)  24.62 25.84 20.97 22.83 
ราคาเฉลี่ย (P) 38 38 38 38 
ปริมาณขายต่อวัน (Q) 131.58 159.21 131.58 159.21 
จํานวนผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน  53,221.97   58,675.16   41,815.03   47,032.96  
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน   2,022,434.98  2,229,656.25   1,588,971.23   1,787,252.47  
ระยะเวลาคืนทุน   404.48   368.54   317.79   295.41  

 
 4. ผลการประเมินหลังการพัฒนาระบบรา้นอาหารตามสั่ง 
  4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค 
   จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ยร้อยละ 87.48 แยกแต่ละด้าน ได้แก ่การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.89 
รองลงมา ทําป้ายไวนิลชื่อร้านบริเวณด้านหน้า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.42 เปลี่ยนเก้าอี้บริเวณน่ังรออาหาร ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
88.24 การจัดทําเว็บเพจเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.42 คูปองแลกรับสิทธ์ิและโปรโมชั่น ค่าเฉลี่ย
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ร้อยละ 85.42 การแจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.62 ทําป้ายต้ังโต๊ะบอกโปรโมชั่นและเมนูอาหาร  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.31 และ ระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.52 ผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด และพบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์กําหนด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนาร้านค้า 
 

รูปแบบการพัฒนาร้าน X
 

..DS  t sig 
การจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย 93.89 15.51 8.95 .000** 
การจัดทําเว็บเพจเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 86.42 10.84 5.92 .000** 
การแจกใบปลิวตามสถานที่ต่างๆ 84.62 11.45 4.03 .000** 
ทําป้ายต้ังโต๊ะบอกโปรโมชั่นและเมนูอาหาร 84.31 8.04 5.35 .000** 
ระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น 83.52 9.78 3.60 .000** 
คูปองแลกรับสิทธ์ิและโปรโมชั่น 85.42 9.97 5.43 .000** 
ทําป้ายไวนิลชื่อร้านบริเวณด้านหน้า 93.42 6.73 19.94 .000** 
เปลี่ยนเก้าอี้บริเวณน่ังรออาหาร  88.24 13.17 6.25 .000** 

ภาพรวม 87.48 7.61 9.82 .000** 

   
  4.2 การเปรียบเทียบรายได้ระหวา่งก่อนหลังการปรับปรุงร้านบุญยงค์พาณิช 
   ผลการเปรียบเทียบรายได้การพัฒนาร้านอาหาร พบว่า รายได้ก่อนการพัฒนามีรายได้เฉลี่ย 
5,112.26 บาทต่อวัน และหลังการพัฒนาร้านค้าแล้วพบว่า รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 5,702.53 บาทต่อวัน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์รายได้ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

รายได้ n mean S.D. t df. sig 
ก่อน 15 5112.26 246896.5 3.68 

  
14 
  

0.001** 
  หลัง 15 5702.53 88386.55 

**มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการติดต่อและ
การประสานงานกับนักศึกษา การชี้แจงและทําความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ ความเหมาะสมของรูปแบบ
โครงการฯ และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ รองลงมาระดับความพึงพอใจมาก ในด้านความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม รูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงร้าน 
และงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงร้าน และระดับความพึงพอใจน้อย ในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาร้านของ
ผู้ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจมากที่สุด คือ
ราคาเหมาะกับปริมาณอาหารที่ได้รับ รองลงมาราคาอาหารมีป้ายบอกชัดเจนและมีราคาหลายทางเลือก ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา หน่อทิม (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของผู้บริโภค
ที่ร้านเจ๊ต๋ิม (เขากะโหลก) อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ผู้บริโภคมีปัจจัยการตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารของผู้บริโภคด้านราคาอาหารคุ้มค่าเมื่อเทียบกับร้านอื่นเป็นอันแรก รองลงมา ได้แก่ มีการระบุราคาอาหาร
ชัดเจนและราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร ส่วนผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านบุญยงมีความพอใจมากที่สุดด้าน
ผลิตภัณฑ์คือ ติดใจในรสชาติอาหาร รองลงมา ความสะอาดของอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร  
ปั้นทอง (2552) กล่าวไว้ว่า สิ่งที่กระตุ้นผลิตภัณฑ์คือความสะอาด สดใหม่ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือกระตุ้นความต้องการ
ของผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์และเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ํา 
 2. ผลการจัดทํากลยุทธ์การพัฒนากิจการร้าน พบว่า การพัฒนาใบปลิวเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
ให้กับกลุ่มลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางร้าน โดยพ้ืนที่ออกเป็น 4 จุดหลัก คือ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
สํานักงานเทศบาลอุดรธานี สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี ถนนคนเดิน หนอง
ประจักษ์ ถนนเส้นหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทั้งหมด 800 ชุด โดยมีกลุ่มลูกค้ากลับมา
ใช้บริการตามคําแนะนําในการแนะนําโปรโมชั่น จํานวน 28 คน จากศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สํานักงานเทศบาล
อุดรธานี สํานักงานพาณิชจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุดรธานี 12 คน ถนนคนเดิน 6 คน หนอง
ประจักษ์ 2 คน ถนนเส้นหน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกุลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  8 คน คือเมื่อนําคูปองหางบัตรมาที่
ร้าน ซื้อครบ 150 บาท จะได้รับสิทธ์ิจับสลากลุ้นรับของรางวัล 1 สิทธิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานพิมพ์ ใจปัญญา 
(2542) ที่ศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเห็นว่าการชิงโชคเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ น่าต่ืนเต้นเร้าใจ ไม่ใช่เรื่องน่าอายถ้าร่วม
กิจกรรม กระตุ้นให้ซื้อมากข้ึน เป็นการคืนกําไรแก่ผู้ซื้อ ส่วนเพจเฟสบุ๊คเพ่ือโปรโมชั่นและรูปอาหาร ดึงกลุ่มลูกค้า
ออนไลน์ให้สนใจใช้บริการมากข้ึน ซึ่งมีคนเข้าถึงเพจเฟสบุ๊ค จํานวน 1,947 คน กดถูกใจ จํานวน 208 คน กดแชร์
จํานวน 5 คน หลังจากท่ีมีการโปรโมทเพจแล้ว ผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาวี คณะผล (2554) ศึกษาพบว่า ส่วนมากให้ความสําคัญสําหรับสังคมออนไลน์
เพราะเป็นช่องทางที่เปิดกว้างเป็นเครื่องมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลายแง่มุม สามารถค้นหาข้อมูลและ
ตอบสนองความต้องการได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการแชทหรือเพ่ือติดตามข่าวสารติดตามโปรโมชั่นต่างๆ มีความคล่องตัว
หรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและมีความหลากหลายของชุมชน 
 3. ส่วนผลการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย 38 บาทต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 11,282 หน่วย 
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 2,229,656.25 บาท ระยะเวลาคืนทุน 368.54 วัน ความคุ้มค่าด้านธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ย 38 บาท
ต่อหน่วย จํานวนผลผลิตจุดคุ้มทุน 4139.47 หน่วย รายได้ ณ จุดคุ้มทุน 1 ,787,252.47  บาท ระยะเวลาคืนทุน 
295.41 วัน และมีการจัดทําป้ายหน้าเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นกับกลุ่มลูกค้าได้รับทราบข่าวสารร้าน
เน่ืองจากร้านมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด และทราบถึงรายการอาหารหลักของร้านบุญยงค์พาณิช ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศรัญญา รัตนจงกล (2554) ศึกษาพบว่า แรงจูงใจสังคมออนไลน์เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ บล็อก ทวิตเตอร์ ยูทูป เฟสบุ๊ค หรือป้ายโฆษณา อยู่ในระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการมาก เน่ืองจากการโฆษณาแนะนําสินค้าและบริการผ่านการอัพเดทข้อมูลในหน้า Fan Page มีความ
น่าสนใจ ความพยายามเพ่ือเชิญชวน โน้มน้าวจิตพฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้รับสารให้เกิดความคล้อยตามจึงเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมต่อสังคม  
 4. ผลจากการศึกษา หลังการพัฒนาร้านค้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเฉลี่ยร้อยละ 80 
และรายได้หลังการปรับปรุงมากกว่ารายได้ก่อนการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญทางด้านสถิติ 0.01 มีความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจน้อยที่สุด เน่ืองจากทางร้านไม่ได้มีการคิดค้นหรือใช้
โปรโมชั่นในการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรจะมีการพัฒนา
หรือการส่งเสริมทางด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อกนิษฐ์  เชยคําดี (2561) กล่าวว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าเพ่ือแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น จูงใจลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
และยังเป็นการขายที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือจากคู่แข่งขัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ร้านอาหารควรให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกัน ซึ่งจากผู้บริโภคได้มีการ
วางแผนการบริโภค โดยส่วนใหญ่จะมีการกําหนดจํานวนราคาอาหารที่รับประทานต่อวัน มีความคาดหวังว่าจะได้รับ
ความสุขภายหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลาย  
 2. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ร้านอาหารควรให้ความสําคัญมากในเรื่องความสะอาดของร้าน ความ
หลากหลาย ความสดใหม่ รสชาติของอาหารและประเภทอาหารเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญมาก  ดังน้ันสิ่งที่
ผู้ประกอบการควรใส่ใจก็เป็นเรื่องในความสะอาดทั้งในตัวร้านและรอบๆ บริเวณร้าน ท้ังตู้ใส่อาหาร ภาชนะที่ใส่หรือ
บรรจุอาหาร รวมทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี ก็ควรมีการดูแลและเช็ดทุกครั้งหลังจากที่ผู้บริโภคทานเสร็จเพ่ือให้โต๊ะเก้าอี้สะอาด
พร้อมให้บริการกับลูกค้ารายอื่นๆ ต่อไป  
 3. ด้านราคา ร้านอาหารควรให้ความคุ้มค่ากับค่าบริการและความคุ้มของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุณภาพอาหาร ความคุ้มของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับรสชาติความคุ้มของราคาเมื่อเทียบกับประเภทของอาหาร 
 4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ควรให้ความสําคัญกับโปรโมชั่น เช่น 
การลดราคา โปรโมชั่นแจกของแถมผู้ประกอบการร้านอาหารควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาเมนูอาหารของ
ทางร้านว่ามีความโดดเด่น โดยการโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ขยายรูปแบบต่างๆผ่านสื่อต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มลูกค้า เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพ่ือจูงใจให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ 2) เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อน
อุดรปลอดสารพิษ เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยน าแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน มาเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ จ านวน 17 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) มีช่องทางการจัดจ าหน่ายน้อย ไม่มี
วัตถุดิบเพียงพอส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทั้งปี และการแปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทในแต่ครั้งมีสีที่ไม่
สม่ าเสมอกัน นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ฟักทองผงที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดเป็นสินค้าที่สามารถหาทดแทนได้ง่าย มีกลุ่ม
ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ด้วยวิธีการแปรรูปทีค่ล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผู้บริโภคบางกลุ่ม
ยังนิยมใช้ฟักทองทั่วไปในการประกอบอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ฟักทองบัตเตอร์นัท 2) แนวทางในการ
พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นกล่องกระดาษแข็ง เพ่ือป้องกันสินค้าให้
ปลอดภัยจากแรงกระแทก ภายในกล่องจะบรรจุด้วยซองฟอยล์แบบมิดชิด และออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากแสดง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การต้ังราคาแบบนโยบายระดับราคา โดยน าต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ที่น ามาบวก
กับก าไรที่ต้องการ และเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งขัน ด้านการจัดจ าหน่าย มีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย โดย
การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ โดยมีการออกบูธแสดงสินค้าในสถานที่ต่างๆ 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารมากข้ึน งานวิจัยน้ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิจัยและคนในชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นชุมชนที่ย่ังยืน 

 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was: 1) to study and analyze the marketing environment; 
2) to discover the guidelines for the marketing mix in the development of processed butternut 
squash powder, produced by the Udon Melon Organic Community Enterprise. The research was 
qualitative and brought together participatory concepts and theory of community to build a 
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conceptual framework. The research instruments included interviews and focus groups between 
the researchers and 17 members of the Udon Melon Organic Community Enterprise. The result of 
the study found that 1) distribution channels for the distribution of butternut squash powder to 
consumers were few in number. Also, there was not enough raw material available for the 
Community Enterprise to produce butternut squash powder all year round. Furthermore, the 
processed butternut squash was not stable; the color of the butternut squash powder was 
irregular. In addition, butternut squash powder, as a food substitution product, is similar to 
pumpkin powder, which is also readily available for purchase. There are new entrepreneurs 
entering this market with similar processing methods, creating a lot of competition. Furthermore, 
consumers’ preference for using pumpkin powder when cooking affects the decision-making 
process when purchasing butternut squash powder. 2) Following the guidelines of the marketing 
mix, with regard to product, the packaging was chosen to be a cardboard carton with an internal 
foil envelope, in order to protect from physical damage and preserve the product. In addition, a 
logo and label for the product were designed. With regard to pricing, the price level was set 
according to a pricing policy which took into account the total cost of the product, the desired 
profit and a comparison with the prices of competing products. Distribution channels have 
expanded through social media and other distribution channels to create customer awareness of 
the product. As for promotion, public relation strategies were used which involved demonstration 
booths set up in different locations to provide information and advertising through various media 
to increase awareness of products among customers. This research has resulted in participation 
between researchers and villagers which will lead to sustainable community. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, Local Product, Butternut Squash Powder 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดอุดรธานี มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,586,666 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 787,698 คน และหญิง
จ านวน 797,968 คน (กรมการปกครอง, 2561) และมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึง
มีความต้องการสินค้าเพ่ือสุขภาพมากข้ึน ซึ่งราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ (กรกมล จันทร์พักตร์ และคณะ , 2560) 
เน่ืองจากมีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในช่องทางการขายอีกระดับหน่ึง จากแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 (สิรวิชญ์ วรมงคล, 2561) รายได้ของประชากรเพ่ิมข้ึน ความต้องการซื้อจึงเพ่ิม
สูงข้ึนตามไปด้วย เน่ืองจากมีการเปิดอาเซียนท าให้มีการค้าขายที่เสรีมากย่ิงข้ึน และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
เข้ามาในจังหวัดอุดรธานีเพ่ิมข้ึนจากปี 58-60 ร้อยละ 10 ต่อปี (กรมการท่องเท่ียว, 2559) ท าให้สินค้าเกี่ยวกับฟาร์ม
ผักผลไม้ปลอดสารพิษเป็นที่รู้จักและท าให้ตลาดมีความต้องการมากย่ิงข้ึน ปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลดีต่อการปรับตัวของกระบวนการผลิตในจังหวัดอุดร ท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้ทันสมัย มีความ
สะดวกสบายในการรับประทานมากข้ึน  
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ หมู่ 6 ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็น
กลุ่มคนในชุมชน จ านวน 17 คน ในต าบลผักตบที่รวมตัวกันเพ่ือผลิตสินค้าชุมชนจากวัตถุดิบภายในประเทศ 
ประเภทผักผลไม้ที่หารับประทานยากที่มีในประเทศไทย มาพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรกรปลอดสารพิษ เช่น เมล่อน 
สายพันธ์ญ่ีปุ่นและเกาหลี แตงโมไร้เมล็ด องุ่น มะเด่ือ ฝรั่ง ฟักทอง บัตเตอร์นัท มัลเบอร์รี่สด ผักสลัด ผักไฮโดรโปนิกส์ 
เป็นต้น จากการลงพ้ืนที่ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือนกันยายน 2561 ผู้วิจัยพบว่า 
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ปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ส่งผลให้ไม่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ 
ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินค้า เพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชสายพันธ์ใหม่จากต่างประเทศที่ผู้บริโภคไม่คุ้นเคย 
และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ไม่เพียงพอ นอกจากน้ีในกระบวนการผลิต วัตถุดิบยังไม่เพียงพอเพ่ือท าการแปรรูป
ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฟักทองบัตเตอร์นัท เกิดปัญหาในข้ันตอนการแปรรูปในแต่ละครั้งมีการเกิดสีที่ไม่สม่ าเสมอ 
และผงฟักทองบัตเตอร์นัทที่ส าเร็จ ละลายน้ ายาก ไม่เหมาะส าหรับการท าเป็นเครื่องด่ืมพร้อมชง อีกทั้งผลิตภัณฑ์
ฟักทองผงที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันเป็นสินค้าท่ีสามารถหาทดแทนได้ง่าย ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายให้ใน
การตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมพร้อมชงรับประทาน นอกจากน้ีในปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่ ที่น าพืชเมืองหนาวเข้ามา
ปลูกและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้ด้วยวิธีแปรรูปคล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก 
อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคภายในประเทศบางกลุ่มยังนิยมใช้ฟักทองพ้ืนบ้านในการประกอบอาหาร ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อฟักทองบัตเตอร์นัท (ปิตินุช พิศชวนชม, สัมภาษณ์ 9 กันยายน 2561) 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง ให้
ผลิตภัณฑ์มีลักษณะตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการ และสะดวกในการบริโภคและพกพา จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
ด้านโภชนาการพบว่า ฟักทองบัตเตอร์นัทเป็นพืชที่มีสารฟลาโวนอยด์ที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Saavedra et 
al, 2015) และมีแคลอรี่ต่ าเพียง 45 แคลอรี่ ต่อฟักทองบัตเตอร์นัท 100 กรัม ในการพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาดครั้งน้ี จะส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นอีก
หน่ึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ารายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ 
ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อน
อุดรปลอดสารพิษ จ านวน 17 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดร
ปลอดสารพิษ ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้ันตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง โดยการน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่ม
วิสาหกิจ ให้สมาชิกกลุ่มและนักวิจัย มาสนทนา แสดงความคิดเห็น หาแนวทางของการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าแนวคิดใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ก าหนดเป็นกรอบการน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ 
ต าบลผักตบ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีพบว่า 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ฟักทองบัตเตอร์นัท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ มี
เพียงผลสดเท่าน้ันที่จ าหน่ายในท้องตลาด ยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปใดๆ ซึ่งฟักทองบัตเตอร์นัทที่ท า
การเพาะปลูกน้ัน เป็นผลไม้กลุ่มสควอช เมล็ดพันธ์ุน าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปลอดสารพิษ ปลูกด้วย
ระบบโรงเรือนปิดทั้งหมด โดยเน้นการปลูกแบบ Smart farm ที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาควบคุมการให้ปุ๋ยและน้ า 
สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ จุดอ่อนที่พบคือ ผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไป ผู้บริโภคยังไม่รู้จักฟักทองบัตเตอร์นัท และไม่ทราบข้อมูลการน าไปบริโภคและรูปแบบในการปรุงอาหาร 
อีกท้ังผลผลิตตามฤดูกาลยังไม่สม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่มาก  

1.2 ด้านราคาพบว่า ปัจจุบันฟักทองบัตเตอร์นัท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ 
จ าหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ด้วยฟักทองบัตเตอร์นัทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ มี
คุณภาพดี จึงท าให้มีราคาสูง แต่ยังคงพบปัญหาในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังคงนิยมน าฟักทองสายพันธ์ุอื่นๆ มา
ประกอบอาหาร เน่ืองจากมีราคาถูกกว่า และหารับประทานได้ง่ายกว่า  

1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ฟักทองบัตเตอร์นัท ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดร
ปลอดสารพิษ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายจ ากัด ได้แก่ ร้านอุดรเมล่อนฟาร์ม ห้าง Top Supermarket สาขาเซ็นทรัล 
พลาซ่า อุดรธานี ร้านฟาร์มสเตชั่น (ดอยค า) อุดรธานี และจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจอุดรเมล่อนฟาร์ม
เท่าน้ัน ซึ่งยังคงพบปัญหาในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่น้อยกว่าคู่แข่งขัน และลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ได้อย่างทั่วถึง 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และการออกบูธจัดแสดงสินค้าในงานต่างๆ เฉพาะในจังหวัดอุดรธานีเท่าน้ัน 
เช่น งานโอท็อปทุ่งศรีเมือง งานเกษตรแฟร์ภายในจังหวัดอุดรธานี แต่ยังคงพบปัญหาในด้านการรับรู้ในผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภคในพ้ืนที่ใกล้เคียงและนักท่องเท่ียว ยังไม่รู้จัก และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมล่อนอุดรปลอดสารพิษได้เท่าท่ีควร 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกับผู้วิจัย และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ แล้วน ามาวิเคราะห์โดย
ใช้ SWOT Analysis Model เพ่ือศึกษาข้อมูลในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของผลิตภัณฑ์ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ต าบลผักตบ 

อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นฟาร์มที่ผลิตผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ ปลูกด้วย
ระบบโรงเรือนปิดทั้งหมดที่ใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามา
ควบคุมการให้ของปุ๋ยและน้ า สามารถควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิตได้ 
2. เป็นฟาร์มที่มีความหลากหลายทางสายผลิตภัณฑ์ เช่น 
ผัก ผลไม้ ฟาร์มแกะ ร้านไอศกรีม ร้านอาหาร ท่ีเหมาะ
แก่การน ามาแปรรูป 
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัท มีคุณประโยชน์
และสารอาหารที่มากกว่าฟักทองชนิดอื่นๆ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริโภคยังไมรู่้จักฟักทองบัตเตอร์นัท และไม่ทราบถึง
คุณประโยชน์ 
2.วิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ด้านการตลาด 
3.สีที่ได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
มีสีที่ไม่สม่ าเสมอ 
4.มีช่องทางการจัดจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ เช่น การจัดท าโครงการ YOUNG 
SMART FARMER เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนมีขีด
ความสามารถด้านการเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
2. ท าเลที่ต้ังติดถนนสายหลัก ท่ีมุ่งหน้าผ่านแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น ทะเลบัวแดง ค าชะโนด 
3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอด
สารพิษ 
4. ผู้บริโภครุ่นใหม่มีความใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน และ
ต้องการความสะดวกสบาย ผงฟักทองจึงเป็นทางเลือก  
ที่ดีของผู้บริโภค 

อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้บริโภคหาสินค้าทดแทนได้ง่าย เน่ืองจากสินค้า
ทดแทนมีราคาต่ ากว่า เช่น ฟักทองพันธ์ุ ข้าวตอก โดย
เป็นสินค้าส าหรับผู้บรโิภคที่มีรายได้ระดับปานกลางข้ึน
ไป ท าให้ความต้องการบริโภคฟักทองบัตเตอร์นัทยัง   
ไม่มากเท่าท่ีควร 
2. ผู้บริโภคยังนิยมใช้ฟักทองทั่วไปในการประกอบ
อาหาร ยังไม่นิยมฟักทองบัตเตอร์นัทในการแปรรูป 
 

 
 2.  แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ 
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ 
ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผง ได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความสวยงาม โดดเด่น 
พร้อมกับต้ังชื่อว่า “ฟักทองบัตเตอร์นัทผง” ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของฟักทองบัตเตอร์นัท 100% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ให้
รสชาติที่มีความหอมมันและหวานน้อย รู้สึกถึงรสชาติที่เข้มข้นของฟักทองบัตเตอร์นัท 100% พร้อมทั้งมี
คุณประโยชน์มากมาย ในรูปแบบกล่อง จ านวน 5 ซอง ปริมาณ 50 กรัมราคากล่องละ 89 บาท (ดังภาพที่ 1) 
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ภาพที ่1 แสดงบรรจุภัณฑ์แบบกล่องด้านหน้าและด้านหลังของผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
 

   การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมกระดาษแข็ง เพ่ือป้องกันสินค้าที่อยู่
ภายในให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก และสะดวกต่อการพกพา ภายในกล่องจะบรรจุด้วยซองฟอยล์แบบมิดชิด 
สามารถกันอากาศเข้าออกได้ กันการเปียกชื้นได้ดี และออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากท่ีแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
  2.2 ด้านราคา (Price) 
   การพิจารณาในการต้ังราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผงแบบกล่อง โดยการค านวณ
จากต้นทุน 55 บาท บวกก าไร 34 บาท รวมเป็นราคาปลีก 89 บาทต่อกล่อง โดยการเปรียบเทียบราคาคู่แข่งขันเพ่ือ
น ามาประกอบการต้ังราคา และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้มี
การต้ังราคาต่ ากว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย เพราะมต้ีนทุนการผลิตต่ า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นสร้างคุณค่า
เมื่อเทียบกับราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์ ต่อกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพ่ือสุขภาพ โดยมีการก าหนดราคา
แบบกล่อง จ านวน 5 ซอง ปริมาณ 50 กรัม จ าหน่ายราคากล่องละ 89 บาท ดังน้ี 
   วิธีก าไรบวกเพ่ิมจากราคาตามต้นทุน  
   ต้องการก าไรกล่องละ 34 บาท จากราคาทุน  
   ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผง แบบกล่อง 55 บาท ปริมาณ 50 กรัม   
   ราคาสินค้าท่ีขาย   = ราคาทุน + ก าไรที่ต้องการ  

    = 55 + 34 
    = 89 บาท                  

  2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 
   ฟักทองบัตเตอร์นัทผง มีช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าคู่แข่ง และไม่
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จึงได้ท าการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน โดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียใน
การขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งมวัีตถุประสงค์ เพ่ือสร้างการรับรู้และการจดจ าในผลิตภัณฑ์ การซื้อสินค้าผ่าน

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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เว็บไซต์ ท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารได้หลากหลายช่องทางได้แก่ Facebook  และ Line และมีบริการจัดส่งสินค้าท่ัวประเทศ (ดังภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ตัวอย่าง Page Facebook และ Application Line ของวิสาหกิจอุดรเมล่อนฟาร์ม 
 

  2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   เน่ืองจากฟักทองบัตเตอร์นัทผง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ข้ึนมาใหม่จึงไม่ เป็นที่รู้จักของ
กลุ่มเป้าหมายในตลาด จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ดังน้ันเพ่ือ
เป็นการสร้างการรับรู้และเพ่ิมยอดขาย จึงมีใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด โดยใช้การประชาสัมพันธ์เป็น
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดหลัก และมุ่งเน้นให้มีการจัดท าการส่งเสริมการตลาดอยู่ตลอด เพ่ือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลด้านโภชนาการและคุณประโยชน์ทางสารอาหาร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
สนใจ โดยกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผง มีดังน้ี 
   1) กิจกรรม Butternut Squash Powder launch จัดต้ังซุ้มสินค้าท่ีหน้าร้านคาเฟ่อุดรเมล่อน
ฟาร์ม เพ่ือประชาสัมพันธ์และแจกสินค้าขนาดทดลองให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบเก่ียวกับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
   2) การออกบูธแสดงสินค้าในสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุดรเมล่อน
ฟาร์ม ว่าได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่จากธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง เช่น งานโอท็อปที่ทุ่งศรีเมือง 
งานเกษตรแฟร์ภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ร้านค้าในโรงพยาบาลทั่วจังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
ใกล้เคียง คาเฟ่อุดรเมล่อนฟาร์มที่เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ชั้น 4 และคาเฟ่หน้าฟาร์มอุดรเมล่อนฟาร์ม 
   3) การท า Pop Up หน้าต่างโฆษณาผ่านเว็บไซต์สินค้าเพ่ือสุขภาพต่างๆ เพ่ือโฆษณาให้ลูกค้าท่ี
ก าลังมองหาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ที่เน้นความสะดวกสบายได้ซื้อไปทดลองรับประทาน 
   4) การจัด Road Show ที่ถนนคนเดินอุดรธานี และศูนย์การค้ายูดีทาวน์ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานีได้รับรู้เกี่ยวกับอุดรเมล่อนฟาร์ม และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
   5) การลงโฆษณาที่จะปรากฏในหน้าวิดีโอต่างๆ บน Youtube โดยเราจะเลือกรูปแบบพ้ืนที่
โฆษณาบน Youtube ดังน้ี Trueview in-streams Ads คือ โฆษณาในรูปแบบ Video ที่จะเล่นก่อน Video หลัก 
ที่ผู้ใช้ต้ังใจกดเข้าไปดู โดยไม่มีการกดข้าม แต่ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการจะกดข้าม จะสามารถกดข้ามได้ก็ต่อเมื่อ
ดูครบ 5 วินาที เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผงได้ในวงกว้าง 
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   6) การท าโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น สถานีวิทยุท้องถ่ินในจังหวัดอุดรธานี โดยให้นักจัด
รายการวิทยุ เป็นผู้ด าเนินการโฆษณา คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ แจ้งช่องทางการจัดจ าหน่าย เบอร์ติดต่อ และเพจ
เฟชบุ๊ค เพราะเป็นสื่อที่สามารถส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถครอบคลุมผู้ฟังได้ครั้งละจ านวนมาก 
   7) การท าบัตรสมาชิก ทางอุดรเมล่อนฟาร์มมีบัตรสมาชิกส าหรับลูกค้าที่ซื้อฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
โดยสมัครสมาชิกฟรีสามารถสะสมแต้มเพ่ือน ามาเป็นส่วนลดผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ีบัตรสมาชิกที่ด าเนินการเพ่ือกระตุ้นให้
ลูกค้าทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ และต้องการให้เกิดการซื้อซ้ า นอกจากน้ียังมีการส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง SMS 
ให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้รับข่าวสารต่างๆ เช่น สิทธิพิเศษวันเกิด ลูกค้าท่ีมีบัตรสมาชิก จะได้รับส่วนลด 50% ในวันเกิด
ของลูกค้า และลูกค้าจะได้รับการ์ดขอบคุณที่ทางอุดรเมล่อนฟาร์มได้จัดท าให้พิเศษส าหรับลูกค้าสมาชิกในวันเกิด
ของลูกค้า เพ่ือแสดงความจริงใจและการดูแลเอาใจใส่จากอุดรเมล่อนฟาร์ม 
   8) การลงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้องเรนน่ี และน้องจิน (ลูกของคุณแม่ตุ๊ก และคุณ
พ่อเหว่ง) ซึ่งสามารถส่งสินค้าให้โปรโมทได้ฟรีได้ทางช่อง “Little Monster” โดยธุรกิจจะลงโปรโมทซ้ า ส าหรับ
ครอบครัวคนดัง ประมาณ 3 ครั้งเพ่ือสร้างการจดจ า 
   9) การใช้นักชิมอาหาร (Food Blogger) ในการรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผง 
โดยเน้นการจ้างลงโปรโมทเป็นคลิปวีดีโอ เพ่ือให้ผู้รับสารได้เห็นภาพของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนที่สุด ตัวอย่าง เพจนัก
ชิมอาหาร เช่น อร่อยเลิศ กับคุณหรีด ครัวคนต๋อย เป็นต้น  
   10) การท า CSR สร้างสรรค์เพ่ือสังคม โดยการพาเด็กๆ นักเรียน มาเย่ียมชมฟาร์มอุดรเมล่อน
ฟาร์ม เพ่ือชมขบวนการผลิตฟักทองบัตเตอร์นัทผง การท าฟาร์มเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้ เป็นการให้ความรู้ภายใน
แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ  
   11) ท ากิจกรรมภายในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดยได้จัดเลี้ยงอาหารและได้ท าเครื่องด่ืม
ฟักทองบัตเตอร์นัทผงให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพราะฟักทองบัตเตอร์นัทมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมาย  
   12) จัดท ากิจกรรมในสถานบ้านพักคนชรา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุสร้างรอยย้ิม
และเสียงหัวเราะ พูดคุยกับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ซึ่งท าให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความส าคัญในการ
ช่วยเหลือสังคม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย เพ่ือเป็นการปันก าไร
กลับคืนสู่สังคม เสริมภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ของตราสินค้าท่ีชัดเจนข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษมีช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่ไม่เพียงพอ ไม่มีวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปได้ตลอดทั้งปี และฟักทองบัตเตอร์นัทที่น ามาแปรรูปในแต่ครั้ง  มีสี
ที่ไม่สม่ าเสมอ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ฟักทองผงที่มีในท้องตลาดปัจจุบัน เป็นสินค้าที่สามารถหาทดแทนได้ง่าย มีกลุ่ม
ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ด้วยวิธีแปรรูปคล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก อีกท้ังผู้บริโภคบางกลุ่มยังนิยม
ใช้ฟักทองทั่วไปในการประกอบอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดร
ปลอดสารพิษไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธ์ิ รัตนพันธ์, มณีรัตน์ รัตนพันธ์ 
และจาริณี แซ่ว่อง (2561) ที่พบว่า จุดอ่อนประการส าคัญของวิสาหกิจชุมชน คือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายยัง 
ไม่หลากหลาย แรงงานส าหรับการการผลิตยังไม่เพียงพอ การแข่งขันที่สูงข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูป
ฟักทองบัตเตอร์นัทผง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและทันสมัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจแก้ว แถมเงิน (2555) เรื่องการ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
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มีส่วนส าคัญระดับมากสุดในการตัดสินใจซื้อ สามารถพกพาสะดวกสบายมากข้ึน โดยมีเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักด์ิ สาสงค์เคราะห์, ก้องเกียรติ มหาอินทร์ และ พจนา นูมหันต์ 
(2552) ที่เสนอว่า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต บรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และศักยภาพของชุมชน ด้านราคา มีการต้ังราคาตามต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือต้องการก าไรที่ต้องการ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการก าหนดราคาสินค้าที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับคุณภาพที่ท าให้ลูกค้าสามารถยอมรับ
ได้ (เสาวณี จุลิรัชนีกร และ สุดชีวัน จันทอง , 2557 ) คือการก าหนดราคาจากต้นทุน (Cost Based Pricing) เป็น
วิธีการก าหนดราคาท่ีง่ายและสะดวกที่สุด โดยใช้ต้นทุนต่อหน่วยมาเป็นพ้ืนฐานบวกกับก าไรที่ต้องการ ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย มีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายมากข้ึน เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่า
และรายใหม่ รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เช่น การเปิดหน้าร้านในพ้ืนที่ ร้านขายยา และสนามบิน 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐพล สังคะสุข, กัลยา นาคลังกา, วิริยาภรณ์ เอกผล และ วรพรรณ สุรัสวดี 
(2552) การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า การจัด
จ าหน่ายและการซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชน มีช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนเรียงตามล าดับยอดขาย ได้แก่ การออกบูธ 
สินค้า จ านวน 133 ราย การจ าหน่ายที่อุดรเมล่อนฟาร์ม จ านวน 100 ราย จ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์จ านวน 22 ราย 
การขายตรง จ านวน 11 ราย และการฝากขาย จ านวน 10 ราย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการออกบูธแสดงสินค้า
ในสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรภัทร วัสสระ (2558) เรื่องการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมพบว่า การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภครวมถึงปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
 3. ผลจากการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา มลิวงค์
และ ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช (2554) ทีเ่ป็นการวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้าน
แม่ทะอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะมีความร่วมมือร่วมใจใน
การด าเนินงาน มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีความเชื่อมั่น มุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้การสร้างการเรียนรู้แนวทางการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ซึ่งการมีส่วน
ร่วมน้ีจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ย่ังยืน (พรรณิภา และคณะ, 2561) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล่อนอุดรปลอดสารพิษ ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม 
และความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทผงเพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

3. ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เช่น 
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  

4.  แนวทางของการวิจัยครั้งน้ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางของการศึกษาวิจัยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น
ต่อไป 
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ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ  
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี 

MARKETING MIX FOR THE DEVELOPMENT OF CRISPY CORN PROCESSING 
PRODUCTS NEW GENERATION FARMER GROUP UDON THANI PROVINCE 
อมรชัย สระแก้ว1 เพ็ญเพชร ชาริโย1 สันติสุข ด่านระหาร1 อนันดา เหลาธรรม1 อาทิตย์ โกยะมาตย์1  
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Amornchai Srakaew, Penpetc Chariyo, Santiuk Danrahan,  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ 2) เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ข้าวโพดยังไม่มีการน าผลผลิตที่ได้มาแปรรูป
หรือท าการตลาดใดๆ มีการขายเฉพาะที่เป็นผลผลิตสดๆ จากฟาร์มเท่าน้ัน ยังไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึง
ผู้บริโภคอย่างง่าย มคีวามคล้ายคลึงกัน และกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความสามารถในเรื่องการเกษตรเท่าน้ัน ยังไม่มี
ความรู้ความสามารถในการท าการส่งเสริมการตลาดมากนัก ทั้งยังมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเป็นคู่แข่ง
จ านวนมาก 2) แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ได้น าข้าวโพดที่มีอายุเกินการเก็บ
เกี่ยวท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการน าข้าวโพดมาทอดกรอบเพ่ือในการเก็บด ารงรักษาหรือเพ่ือรับประทานใน
เวลาว่าง และยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นสวยงาม ดึงดูดสายตา ด้านราคา โดยการต้ังราคาบวกจาก
ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 6.24 บาท ส่วนบวกเพ่ิมเท่ากับ 18.76 บาท ราคาขายที่ก าหนด
เท่ากับ 25 บาท มีก าไรเท่ากับร้อยละ 75.16 ด้านการจัดจ าหน่าย โดยการใช้สื่อ Social media ในการขยายช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งการขยายช่องทางการ
จัดจ าหน่ายอื่นๆ เช่น ฝากขายใน ร้านสหกรณ์ตามท้องถ่ิน และร้านซุปเปอร์มาร์คเก็ต mini big-c, Lotus mini, 7-11 
เป็นต้น ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขาย การโฆษณาผ่านสื่อ และ 
Facebook  
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด การพัฒนา ข้าวโพดทอดกรอบ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม ่
จังหวัดอุดรธานี 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study and analyze the marketing environment. And to develop 
marketing mix in the development of crispy corn processing products Smart Farmers Group Udon 
Thani Province By using qualitative research methodology The tools used in the study were 
Interviews using participatory techniques and group discussions The results of the research are as 
follows: 1) At present, corn products have not been processed or marketed. There are only sales 
that are fresh from the farm only. There is still no easy distribution channel to reach consumers. 
Have similarities And farmers groups have knowledge and ability in agriculture only There is still 
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not much knowledge and ability in marketing promotion. There are also many newcomers to 
become competitors. 2) The development of marketing mix found that the products Has used 
crispy corn to process corn products by frying in order to preserve or to eat in free time And also 
designed packaging that is unique, attractive, attracts the eye by price, by setting a positive price 
from the total cost of the product. With a unit cost of 6.24 baht, plus an additional amount of 
18.76 baht. The selling price is set at 25 baht with 75.16 percent profit. By using social media to 
expand distribution channels To create awareness in products of old and new consumer groups 
Including expanding other distribution channels such as consignment in local cooperative shops 
And super mini-c, Lotus mini, 7-11, etc. for marketing promotion Has organized promotions to 
stimulate sales Advertising through media and Facebook 
 
Keywords 
 Marketing mix, Development, Crispy corn, New generation farmer group, New generation 
farmer group Udon Thani Province 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กและวัยรุ่นไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเน่ืองจาก
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของวัยเด็กและวัยรุ่นส่วนหน่ึงถูกมองว่าเกิดจากตัวเองที่ชื่นชอบการ
รับประทานขนมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่อีกส่วนหน่ึงมองว่าเกิดจากสื่อ เพราะสื่อโฆษณาสมัยน้ีมีวิธีการ เชิญชวนที่มี
อิทธิพลต่อเด็กและวัยรุ่ยเป็นอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากรสชาติและสีสันที่น่ารับประทานแล้ว การบริโภคขนมยังมี
สาเหตุมาจากการนิยมตามเพ่ือนหาซื้อได้ง่าย ราคาค่อนข้างถูก และทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสภาพสังคมวัฒนธรรม ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้ึนและสถานการณ์ที่เร่งรีบในปัจจุบันการเลือกรับประทานอาหารวัยรุ่นมี
ลักษณะนิสัยคือรับประทานอาหารตามแฟชั่น ชอบอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่ ชอบอาหาร ประเภทแปูง ของทอด 
ของหวาน และรับประทานธัญพืชน้อย ท าให้ขนมขบเคี้ยวเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการรับประทานเวลาว่างหรือเวลา
อยู่กับเพ่ือน   
 ปัญหาที่เกิดข้ึนหลักจากด าเนินธุรกิจตามแผนที่ว่างไว้เป็นเรื่องธรรมที่ธุรกิจจะประสบปัญหาหรือที่
เรียกว่าอุปสรรค หลังจากธุรกิจข้าวโพดทอดกรอบก าลังด าเนินไปอยู่น้ันก็ได้ประสบกับปัญหาเน่ืองจากวัตถุดิบที่ผลิต
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผู้รับซื้อจ านวนมากท าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบถูกลดระดับมาอยู่ในชั้นวางขายที่อยู่ชั้น
ล่าง ส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคมีความกังวลในตัดสินใจซื้อ  
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการ
น ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ 
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 6 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัด
อุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) วิธีการสังเกต 
(Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้ันตอนที่ 2 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่าง
นักวิจัยและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพด
ทอดกรอบ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่ม พบว่า กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุดรธานี สมาชิกหรือเกษตรกรภายในกลุ่มน้ันยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและในด้านการ
ด าเนินงานทางด้านการตลาด แต่สมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่น้ันยังได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
เป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ จากกรม
ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเน่ือง และยังมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนในโครงการของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่       

 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ปลูกข้าวโพดสายพันธ์ุเทียนพลอย และข้าวโพดสายพันธ์ุราชินีทับทิมสยาม ซึ่ง
ข้าวโพดสายพันธ์ุน้ีเป็นข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธ์ุแรกของโลก สามารถรับประทานแบบสดๆ ได้ เป็นผลงานของ 
ดร.ทวีศักด์ิ ภู่หล า อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก) ที่ผันตัวเองเป็นเจ้าของ
บริษัท สวิทซีดส์ จ ากัด มากกว่า 20 ปี สารสีแดงที่อยู่ในข้าวโพด คือสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) จะมี
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) สูง ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค 

 1.2 ด้านราคา ราคาปัจจุบันของตลาดข้าวโพด อยู่ที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุก็จะมี
ราคาท่ีแตกต่างกัน แต่ราคาไล่เลี่ยกัน ไม่ต่างกันมากนัก ส่วนข้าวโพดสายพันธ์ุเทียนพลอย 1 กิโล ราคารับซื้อจากไร่
ประมาณ กิโลละ 25 บาทส่วนข้าวโพดสายพันธ์ุราชินีทับทิมสยาม ราคาขายปลีกตามตลาดทั่วไป กิโลละ  100 บาท  

 1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลาย
ช่องทาง โดยหลักๆ จัดจ าหน่ายที่ฟาร์ม และอีกหน่ึงช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางสังคมออนไลน์ และได้มีการ
ออกบูธซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือจัดแสดงสินค้าให้เผยแพร่สู่ผู้บริโภค การจัดจ าหน่ายของผลผลิตชนิดต่างๆ 
ได้แก่ ข้าวโพดหวานแดงสายพันธ์ุราชินีทับทิมสยาม เมล่อนเน้ือส้ม แตงโมเน้ือส้ม ผัก ถ่ัวฝักยาว ข้าวโพดเพียวไวท์  
แตงโม เป็นต้น เป็นการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมเพ่ือความสม่ าเสมอทางรายได้ตลอดปี ไม่ต้องพ่ึงพากับภาวะ
ของการท่องเท่ียวมากนัก โดยระดับราคาจ าหน่ายจะใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน 

 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ อุดรธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องการเกษตรเท่าน้ัน ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการท าการส่งเสริมการตลาดมากนัก การ
อบรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยคืออบรมให้กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน ทั้งทางด้านการเกษตร
และทางด้านการตลาด ท าให้กลุ่มท าการประชาสัมพันธ์โดยการจัดแสดงสินค้าในงานอื่นๆ เช่น งานเกษตรแฟร์ งาน
จัดแสดงสินค้าโอท็อป ฯลฯ  
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 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวานจากธรรมชาติปราศจาก
การปรุงแต่งน้ าตาล เหมาะกับกลุ่มลูกค้าท่ีลดความอ้วนแต่
ชอบรับประทานหวาน 
2. มีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยปลูกข้ึนเอง 
3. มีสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
4. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ไม่มีเทคโนโลยีในการผลิต 
2.ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
3.งบประมาณไม่เพียงพอในการผลิต 

โอกาส (Opportunities) 
1. เน่ืองจากในจังหวัดอุดรธานีไม่มีคู่แข่งที่ขายข้าวโพด
ทอดกรอบ จึงเป็นโอกาสที่จะเริ่มท าตลาด 
2. สินค้าข้าวโพดทอดกรอบเป็นสินค้าแปรรูป โดยไม่มี
ปัญหาเน่าเสียท าให้สามารถส่งขายทางไกลและท า
การตลาดออนไลน์ได้ 
3. ธุรกิจสามารถสร้างความั่นคง และสามารถเติบโตได้ง่าย 
เน่ืองมีแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกข้ึนเอง 

อุปสรรค (Threats) 
1. วัตถุดิบจากแหล่งผลิตไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผู้รับ
ซื้อข้าวโพดมาก 
2. มีสินค้าทนแทนในตลาดจ านวนมาก 
3. ผู้บริโภคอาจยังมีความกังวลในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ 
 

 
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้จัดการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโพดทอดกรอบ สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ข้าวโพดทอดกรอบได้ท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดโดยการ
น ามาทอดกรอบเพ่ือในการเก็บด ารงรักษา หรือเพ่ือรับประทานในเวลาว่าง และยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ึนมาใหม่
ให้มีความทันสมัย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นสวยงาม ดึงดูดสายตา และมีกรรมวิธีการผลิตข้าวโพดทอด
กรอบที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และให้รสชาติที่อร่อย สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วยังมีคุณประโยชน์  
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สีขาว : สื่อถึงการผลิตข้าวโพดทอดกรอบที่ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย 
สีด า :  สื่อถึงความหรูหราและเป็นทางการ 
สีเหลือง : สื่อถึงโปร่งใส่ที่ให้ข้อมูลที่เป็นธรรมครบถ้วนแก่ผู้บริโภค 
รูปข้าวโพดและเมล็ด:สื่อถึงการคัดสรรข้าวโพดทุกเม็ดให้ได้คุณภาพมากท่ีสุดเพ่ือน ามาแปรรูป  
หน้าต่างใสตรงกลาง : เพ่ือให้ลูกค้าเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Rocker ข้าวโพดทอดกรอบ 
ขนาดของซอง : ความกว้าง 14 เซนติเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร 
พื้นหลัง : ใช้สีพ้ืนหลังเป็นสีขาว สื่อถึงการผลิตข้าวโพดทอดกรอบที่ได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย 
สโลแกน : ข้าวโพดทอดกรอบที่คุณตามหา 
รสชาติ : มี 3 รสชาติ 1. รสต้มย า 2. รสชีส 3. รสบาร์บีคิว 
ปริมาณ : น้ าหนักสุทธิ 130 กรัม  

 
  2.2 ด้านราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ มีทั้งหมด 3 รส มีรสชีส รสต้มย า รสบาร์บีคิว 
ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อโดยมีการก าหนดราคาตามความเหมาะสม ก าหนดราคาโดยพิจารณาราคาสินค้า โดยเริ่มจาก 
ค านวณต้นทุนของ ข้าวโพดทอดกรอบ อยู่ที่ 6.24 บาท และก าไรที่ต้องการ 18.76 บาท รวมเป็น 25 บาท/ซอง 
และแบบแพ็ครวม 3 ห่อ 3 รส ในแพ็คเดียว โดยการค านวณจากต้นทุน 18.72 บาท และก าไรที่ต้องการ 41.28 บาท 
จากการค านวณโดยการน าราคาของคู่แข่งขันน ามาประกอบ และการที่เพ่ิมแบบแพ็คข้ึนมากลุ่มเปูาหมายที่เรา
ต้องการคือกลุ่มนักท่องเท่ียวหรือกลุ่มคนที่ต้องการซื้อของฝาก โดยเราจะน าไปวางขายในจุดแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
ในจังหวัดกลุ่มเปูาหมายของเรา คือ หนองคาย หนองบัวล าภู สกลนคร และขอนแก่น  
 
 วิธีการก าหนดราคา 
  1. ก าหนดราคาตามต้นทุนโดยบวกก าไรตามต้องการ (แบบห่อเด่ียว) 
   วิธีท า ราคาขาย = ราคาทุน + ก าไร 
       =  6.24 + 18.76 
                        ราคาขาย = 25 บาท 
 ข้าวโพดทอดกรอบรูปแบบห่อเด่ียวภายในห่อบรรจุข้าวโพดทอดกรอบ 130 กรัม ต่อห่อราคา 25 บาท มี 
3 รส รสชีส รสต้มย า รสบาร์บีคิว เหมาะส าหรับซื้อกินคนเดียว 
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  2. ก าหนดราคาตามต้นทุนโดยบวกก าไรตามต้องการ (แบบแพ็ค) 
   วิธีท า ราคาขาย =  ราคาทุน + ก าไร 
       =  18.72 + 41.28 
                          ราคาขาย =  60 บาท 
 ข้าวโพดทอดกรอบรูปแบบเป็นแพ็ค รวม 3 ห่อ 3 รส ในหน่ึงแพ็คบรรจุ ข้าวโพดทอดกรอบ ขนาด 130  
กรัม 3 ห่อ ราคา 60 บาท เหมาะส าหรับทานเป็นครอบครัว ต้องการทานทั้ง 3 รส ในราคาประหยัดและต้องการซื้อ
เป็นของฝาก 
 

  2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) การเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ Rocker 
ข้าวโพดทอดกรอบ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและการสร้างการรับรู้ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด พร้อม
ทั้งกระจายสินค้าตามช่องทางที่ทันสมัยตามกระแสสังคมให้เกิดการรับรู้และยอดขายเพ่ิมสูงสุดอย่างรวดเร็ว ดังน้ี 
   2.3.1 จ าหน่ายและกระจายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ (Online Marketing) ในยุคปัจจุบันที่
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท าให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคน้ันเปลี่ยนไปในทางชอบความ
สะดวกสบาย เราจึงได้ท าการขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน โดยการใช้ Social Media หรือ อินเทอร์เน็ต
ในการคลับเคลื่อนธุรกิจให้ทันสมัย เพ่ือท าการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างการรับรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ท าให้ลูกค้ากลุ่มเปูาหมายสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและยัง
สามารถรับรู้ข้อมูลการอัพเดตข่าวสารต่างๆของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ ตรา Rocker ได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
facebook, Line, Instragram, Twitter ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 หน้าเพจ Facebook ข้าวโพดทอดกรอบ ตรา Rocker ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที ่2 หน้าเพจ Line และคิวอาร์โค้ด ข้าวโพดทอดกรอบ ตรา Rocker ฟาร์ม 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 หน้าโปรไฟล์ Instagram ข้าวโพดทอดกรอบ ตรา Rocker ฟาร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 หน้า Twitter ข้าวโพดทอดกรอบ ตรา Rocker ฟาร์ม 
 

   2.3.2 ร้านสหกรณ์ตามท้องถ่ิน จะเพ่ิมยอดขายในระดับท้องถ่ินจึงท าการเข้าหาสหกรณ์
ประจ าหมู่บ้านต่างๆ เพราะเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายชนิด เพ่ือที่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักมาก
ย่ิงข้ึนและเพ่ิมยอดขาย Rocker ข้าวโพดทอดกรอบ จึงเลือกที่จะขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังท้องถ่ินต่างๆ 
โดยกระจายสินค้าไปตามสหกรณ์ประจ าหมู่บ้านในจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
สกลนคร ขอนแก่น เน่ืองจากกลุ่มเปูาหมายผู้บริโภคในท้องถ่ินส่วนใหญ่ใช้บริการสหกรณ์ประจ าหมู่บ้านเป็นประจ า 
จึงเหมาะกับการประชาสัมพันธ์ แจกสินค้าขนาดทดลอง เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 
   2.3.3 ร้านซุปเปอร์มาร์คเก็ต mini big-c, Lotus mini, 7-11 เน่ืองจากร้านซุปเปอร์มาร์คเก็ต 
mini big-c, Lotus mini, 7-11 มีกลุ่มเปูาหมายหลัก เช่น นักเรียน/นักศึกษา พนักงานออฟฟิต เพราะลูกค้าส่วนมาก
นิยมเข้าร้านซุปเปอร์มาร์คเก็ตเป็นจ านวนมากจึงท าให้มีโอกาสในการเพ่ิมยอดขายมากข้ึน เน่ืองจากร้านค้าเหล่าน้ีมี
หลายสาขาจึงท าให้มีการกระจายสินค้าและวางจ าหน่ายสินค้าได้จ านวนมากอย่างรวดเร็ว 
   2.3.4 ช่องทางออนไลน์ มีการวางจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง Add lazada เพราะเป็น Add ที่ได้
มาตรฐานและเชื่อถือได้ในการขายสินค้าออนไลน์ทางกิจการจึงเลือกที่จะวางจัดจ าหน่วย เพ่ือเพ่ิมยอดขายและเพ่ิม
ช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบของลูกค้าได้อย่างสะดวกสบายย่ิงข้ึน เน่ืองจาก lazada มีผู้เข้า
รวมใช้บริการเป็นจ านวนมาก และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันชอบซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพ 
ออนไลน์      
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  2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เน่ืองจากสินค้าเป็นแบรนด์ที่สร้างข้ึนมาใหม่จึงไม่มี
ลูกค้าและการรับรู้จากลูกค้าในท้องตลาด  Rocker ข้าวโพดทอดกรอบ จึงคิดค้นวิธีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือเปิดตัว
ในตลาดและสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ดังน้ี  
  2.4.1 ท าโฆษณาพร้อมโปรโมช่ันผ่านสื่อแนวคิด การใช้สื่อโซเชียลเน็คเวิร์คได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์และขายสินค้าจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเปูาหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายในการสื่อสาร  การจัดท าเว็บไซต์ Facebook Fanpage Rocker 
ข้าวโพดทอดกรอบเพ่ือสร้างการรับรู้และขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เป็นวีดีโอพร้อม
จัดโปรโมชั่นในท้ายคลิป โดยเมื่อผู้บริโภคกดไลค์และแชร์จะได้สิทธิในการซื้อพิเศษ คือเมื่อซื้อ 2 ห่อ แถมฟรี 1 ห่อ 
  ระยะเวลาท ากิจกรรม : 15 มกราคม 2562 – 15 มิถุนายน 2562 (ระยะเวลา 6 เดือน) 
  วิธีการและกติกา : เมื่อลูกค้าเข้าไปท าการกดไลค์แฟนเพจพร้อมทั้งกดแชร์ พร้อมแค๊ปหน้าจอไว้
เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธ์ิ สามารถติดต่อซื้อกับทางพนักงานของร้านและ เจ้าหน้าท่ีแฟนเพจได้ทันที สามารถใช้สิทธิได้
เพียงท่านละ 1 ครั้งเท่าน้ัน สินค้ามีจ านวนจ ากัด 500 ห่อ เท่าน้ัน 
  สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ : Facebook  
  งบประมาณ : ข้าวโพดทอดกรอบ 500 ห่อ ห่อล่ะ 25 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท 
 

  2.4.2 ความกรอบที่คุณตามหา การที่ออกไปจัดบูธตามสถานที่ต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างมาก และถนนคนเดินในจังหวัดอุดรธานีก็เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่มีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มและเหมาะที่จะ
น าผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มลูกค้า การเก็บข้อมูลพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีเข้ามาเดินซื้อของ ณ 
ถนนคนเดิน โดยการประชาสัมพันธ์แจกสินค้าขนาดทดลองและโปรโมชั่นในการซื้อ พร้อมทั้งให้ลูกค้าได้แสดงความ
คิดเห็นถึงตัวผลิตภัณฑ์ 
  ก าหนดการ : ทุกศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์ ในปี 2562 
  วิธีการและกติกา : จัดต้ังบูธที่ถนนคนเดินอุดรธานีให้ลูกค้าได้ทดลองชิมข้าวโพดทอดกรอบ เมื่อ
ลูกค้าซื้อสินค้า 1 ชิ้น แถมฟรี 1 ชิ้น และแจกแบบสอบถวามให้ลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น 
  สถานที่ในการจัดกิจกรรม : ถนนคนเดินจังหวัดอุดรธานี  
  งบประมาณ : ค่าสถานที่ 14,000 บาท ทั้งหมด 144 วัน 
   ข้าวโพดทอดกรอบ ห่อล่ะ 25 บาท จ านวน 1,000 ห่อ เป็นเงิน 25,000 บาท 
   ค่าสินค้าทดลอง 375 บาท โดยสินค้าคิดเป็นกรัม คือ 130 กรัมเป็นเงิน 25 บาท 
 
  2.4.3 ข้าวโพดทอดกรอบไปกับคุณได้ทุกที่ คือ การให้ผู้บริโภคถ่ายรูปเซลฟ่ีกับเข้าโพดทอด
กรอบในสถานที่ต่างๆ และโพสรูปลง Facebook และติด Hashtag ข้าวโพดทอดกรอบไปกับคุณได้ทุกที่ และ 
Hashtag ร็อคเกอร์ข้าวโพดทอดกรอบ เพ่ือลุ้นรับ Gift Voucher ข้าวโพดทอดกรอบมูลค่า 5,000 บาท 
   ช่องทางในการจัดกิจกรรม : Facebook  
 
  2.4.4 สะสมซองแลกซื้อ เน่ืองจากซองบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบมีซิปล็อคสามารถดูแล
รักษาได้ง่ายและน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้จึงจัดท าโปรโมชั่นให้ผู้บริโภคสะสมซองข้าวโพดทอดกรอบ 5 ซอง เพ่ือน ามา
แลกข้าวโพดทอดกรอบจ านวน 1 ซอง การจัดท าโปรโมชั่นน้ีเพ่ือสร้างการซื้อซ้ าท าให้ทราบลูกค้าหลัก และสร้างฐาน
ลูกค้าใหม่ 
   ช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ตลอดทุกช่วงเวลา 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ดังต่อไปน้ี  
 1. การด าเนินงานทางการตลาด พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการน าผลผลิตที่ได้มาแปรรูปหรือท าการตลาด
ใดๆ มีการขายเฉพาะที่เป็นผลผลิตสดๆจากฟาร์มเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสมาชิกในกลุ่มหรือ เกษตรกรภายใน
กลุ่มน้ันยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการผลิตและในด้านการด าเนินงานทางด้านการตลาด อีกทั้งยังมีคู่แข่งขัน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่น้ัน ก็ยังได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
เป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ จากกรม
ส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเน่ือง และยังมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนในโครงการของกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่อีกด้วย โดยราคาขายของตลาดข้าวโพดสายพันธ์ราชินีทับทิมท่ีได้สัมภาษณ์มาน้ัน ปัจจุบันอยู่ที่ 100 
บาทต่อกิโลกรัม โดยส่วนใหญ่ช่องทางการจัดจ าหน่ายของสมาชิกในกลุ่ม จะขายอยู่ที่หน้าฟาร์มหรือภายในฟาร์ม
ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางรองลงมา รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดที่ยังไม่ได้รับความรู้
ความเข้าใจในด้านน้ีมากนักจากผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ อุดรธานีน้ัน จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับ
แนวทางในการพัฒนาหรือวิธีการ ข้ันตอนการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก  
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า แนวโน้มการเติบโตปีน้ีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
โดยการท าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่และสินค้ารูปแบบใหม่จะเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตและหลากหลาย
มากข้ึน โดยคาดว่าในอนาคตตลาดผลไม้แปรรูปที่มีลักษณะเป็นขนมขบเคี้ยวที่รับประทานได้ง่าย เช่น ผลไม้ทอด   
ปฺอปคอร์น มันฝรั่งทอดกรอบ และผลไม้อบแห้ง จะมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
ตอบโจทย์กระแสการบริโภค กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี ไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ 
และมีสายผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ขาดการท าการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือที่จะท าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และการเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบยังน้อยเน่ืองจากเป็นของทอด แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานีขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี 
จึงท าให้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี ไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ กุลชลี 
พวงเพ็ชร์ (2561) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่ สานฝันต าบล  
นิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรีพบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การตลาดในระดับน้อยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับประโยชน์ และยังสอดคลอง
กับงานขอโชติกา ปงแปง พรชนก ทองลาด และบุญฑวรรณ วิงวอน (2557) ผลการวิจัยพบ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนจะมี
การด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ขับเคลื่อน การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีประธานกลุ่มเป็นแกนน า 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้นการด าเนินการ ควบคุม ผลการด าเนินงานบนฐานการมีส่วนร่วม และยึดมั่นใน
คุณภาพมาตรฐาน  
 2. แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดทอดกรอบได้ท าการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดโดยการน ามาทอดกรอบเพ่ือในการเก็บด ารงรักษาไว้ได้นานหรือเพ่ือรับประทานในเวลาว่าง 
ด้านราคา โดยพิจารณาจากการค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบที่เกิดข้ึนบวกกับก าไรที่ต้องการ รวมถึง
การเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งขันน ามาประกอบกัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางในการจัดหน่ายมาก
ย่ิงข้ึน รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินอีก ด้วยพร้อมทั้งกระจายสินค้าตามช่องทางที่ทันสมัยตามกระแสสังคม
ให้เกิดการรับรู้ ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ 
และท าการสื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและ
สมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ 
สังขรัตน์ (2557) การจะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้สนับสนุนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนา คือ หน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ 
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ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง เช่น กระทรวง กรม และฝุายและแผนกต่างๆ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน โดยทุก
หน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมมือกันท างานเชิงบูรณาการ กล่าวคือท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่ใช่ต่าง
หน่วยงานก็ต่างท ากันไปโดยขาดการประสานงานกันอย่างเช่นใน ปัจจุบัน นอกจากน้ันวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการ
พัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การจัดการความรู้ใน องค์กรของตน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
การประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทอดกรอบ เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ 2) เพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) ผลการวิจัยพบว่า 1) จ านวนแพะในฟาร์มมีปริมาณน้อยอาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตโยเกิร์ต อีกท้ังอายุ
ของนมแพะไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน สินค้าเป็นสินค้าเลียนแบบได้ง่าย เป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อย จึงท าให้เกิดคู่แข่งภายหลังได้ 
ขาดองค์กรที่เข้มแข็งมาช่วยดูแลและวางแผนลดต้นทุน 2) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม้ีลักษณะ
เป็นตลับแบน ฝาหมุนเกลียวปิดสนิท แน่นหนา ทนทาน เพ่ือไมใ่ห้อากาศเข้า หกเลอะเทอะ สะดวกต่อการพกพา และ
ออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากท่ีแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา โดยการต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวมของ
ผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนต่อขวดเท่ากับ 40 บาท ส่วนบวกเพ่ิมเท่ากับ 15 บาท ราคาขายที่ก าหนดเท่ากับ 55 บาท มีก าไรเท่ากับ
ร้อยละ 37.5 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย โดยการใช้สือ่โซเชียลมีเดีย ในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือสร้างการ
รับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภค ท าให้โยเกิร์ตนมแพะเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากย่ิงข้ึน และเป็นตัวกระตุ้นท าให้ผู้บริโภค มีช่องทาง
การการสั่งซื้อหลากหลายช่องทาง รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เช่น การเปิดหน้าร้านในพ้ืนที่หน้าฟาร์ม 
และร้านของช าแถวฟิตเนต เป็นต้น กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ลูกค้า
และผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าขององค์กรได้เกิดการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะและจัดกิจกรรมชิมฟร ี ในการจัดท า
การส่งเสริมการตลาดน้ันจะมีการจัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้า แจกโบชัวร์ ติดโปสเตอร ์ โปรโมท และให้ข้อมลูข่าวสาร
ทางออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  โยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study and analyze the marketing environment and 2) develop a 
marketing mix in the development of goat milk yoghurt products produced by Baan Nam Pon Goat 
Farm Community Enterprise. This research was qualitative and the research instruments included 
interview techniques such as community participation and focus groups. The research found that 1) the 
insufficient number of goats in the community enterprise limited production and the yoghurt products 
could only be stored for a limited time before perishing. Furthermore, yoghurt products are easily 
imitated and require little investment; it is easy for new competing products to enter the yoghurt 
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market. Moreover, the community lacks knowledge of cost reduction and has weak organization. 2) 
Following the guidelines of the marketing mix, with regard to product, the packaging was developed to 
be a glass bottle with a screw cap, convenient to carry.  The logo and label design was focused on 
providing product details and ingredients. With regard to pricing, the price was set as total unit 
production cost plus desired profit: unit production cost was 40 Baht, while desired profit was 15 Baht. 
The sale price was therefore set at 55 baht, producing a profit of approximately 37.5 percent. As for 
distribution channels, social media was used to expand distribution channels, and to create awareness 
of products to consumers, and more channels for ordering products. Furthermore, other distribution 
channels were expanded, including a shop in the farm itself, convenience stores which is close to the 
gyms etc. As for promotion strategies, activities were organized to educate customers regarding goat 
milk yoghurt products. Demonstration booths were set up to allow customers to sample the product. 
Marketing promotions were created via Facebook, Line, Instagram and print media such as brochures 
and posters to increase sales. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, Local Product, Goat Milk Yoghurt Product 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประชากรจังหวัดอุดรธานีอ้างอิงข้อมูลปี 2560 มีจ านวนทั้งสิน 1,583,092 คน แบ่งเป็นจ านวนประชากรชาย 
787,877 คน และจ านวนประชากรหญิง 795,215 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) และมีอัตราเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ 
โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และรายได้ค่อนข้างสูง จึงมีการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาส ในช่องทาง
การขายอีกระดับหน่ึง จากแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน รายได้ของประชากรเพ่ิมข้ึน ความ
ต้องการซื้อจึงเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย เน่ืองจากมีการเปิดอาเซียนท าให้มีการค้าขายที่เสรีมากย่ิงข้ึน และมีนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศเข้ามาในจังหวัดอุดรธานีเพ่ิมข้ึนจากปี 58-60 ร้อยละ 10 ต่อปีความส าคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ โยเกิร์ตในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจากการที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองตระหนัก
ถึงประโยชน์การรับประทานโยเกิร์ตมากข้ึน โดยในปี 2557 มียอดขาย 24,109 ล้านบาท ปี2558 มียอดขาย 26,081 ล้าน
บาทและปี 2559 มียอดขาย 28,149 ล้านบาท ตลาดรวมของโยเกิร์ตที่ผ่านมาในระยะ 3 ปี มีอัตราเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้
ชัดเจนและคาดว่าในปี 2561 จะมีก าลังการ ตลาดท าให้ยอดขายเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม (กรมการท่องเที่ยว, 2559)
 บริบทของกลุ่มที่ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึน ปริมาณนมแพะไม่
เพียงพอต่อการท าโยเกิร์ตจ านวนมาก จ านวนแพะในฟาร์มมีปริมาณน้อยอาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตโยเกิร์ต อีกทั้งอายุ
ของนมแพะไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน สินค้าเป็นสินค้าเลียนแบบได้ง่าย เป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อย จึงท าให้เกิดคู่แข่งภายหลัง
ได้ ขาดองค์กรที่เข้มแข็งมาช่วยดูแลและวางแผนลดต้นทุน จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
โยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการ
จ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป (วิญะดา จันทร์ไพสน, สัมภาษณ์ 25 ธันวาคม 2561) 

จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมแพะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบล
น้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี  
              2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะของการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น จ านวน 17 คน 
โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) 
วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่าง
นักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโยเกิร์ตนม
แพะพร้อมด่ืม 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในลักษณะ
ของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี    
                  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ส าหรับผู้ที่แพ้นมวัว 
2. กลุ่มรัฐวิสาหกิจมีความรู้ด้านการจัดการนมแพะ 
3. นมแพะเป็นนมที่มีประโยชน์สูงท าให้ธุรกิจของ     
เรามีโอกาสเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปริมาณนมแพะไม่เพียงพอต่อการท าโยเกิร์ตจ านวนมาก 
2. แพะในกลุ่มรัฐวิสาหกิจมีจ านวนน้อย 
3. อายุของนมแพะไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 

โอกาส (Opportunities) 
1. ยังไม่มีผู้ประกอบการที่ผลิตโยเกิร์ตนมแพะในจังวัด
อุดรธานี 
2. คนไทยส่วนใหญ่รักสุขภาพจึงหันมาด่ืมนมแพะเพราะ
นมแพะมีประโยชน์สูง 
3. ตลาดของนมแพะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

อุปสรรค (Threats) 
1. สินค้าเลียนแบบได้ง่าย 
2. เป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อย จึงท าให้เกิดคู่แข่งภายหลังได้ 
3. ขาดองค์กรที่เข้มแข็งมาช่วยดูแลและวางแผนลดต้นทุน  
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 2. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
                      ในปัจจุบันจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่เลี้ยงแพะจ านวนหน่ึงในอ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีอาชีพแค่
เพาะพันธ์ุลูกแพะขายโดยเลี้ยงจากประสบการณ์การและศึกษาด้วยตัวเองการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแบบขังสลับปล่อย เลี้ยง
แพะภายในโรงเรือนในพ้ืนที่ของตัวเองเพราะไม่มีทุนในการซื้อที่เลี้ยงจากการเพาะพันธ์ุแพะขายยังไม่มีการท าผลิตภัณฑ์ใดๆ
เกี่ยวกับน้ านมแพะเลย ซึ่งไมต่อบโจทย์กับผู้บริโภค สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยและเข้าถึงได้ยาก  
  2.2 ด้านราคา (Price) 
   จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ที่เลี้ยงแพะยังไม่เคยขายนมแพะมาก่อน เราจึงลองหาราคานม
แพะซึ่งพบว่า ในปัจจุบันนมแพะขายลิตรละ 80 บาท นมแพะมีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิดใกล้เคียงกับนมแม่ที่สุด หา
ยากในการรับประทาน และยังคงพบปัญหาในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังคงนิยมกินนมวัวมากกว่านมแพะ เพราะนมแพะ
มีราคาสูง และหารับประทานได้ยากกว่า 
  2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
            ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ต าบลน้ าพ่น อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่เลี้ยงแพะมีช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายแค่จากคนในพ้ืนที่มารับซื้อแพะที่ฟาร์มและการพูดปากต่อปากเท่าน้ัน แต่ยังคงพบปัญหาในด้านการ
เข้าถึงลูกค้าไม่ท่ัวถึงและไม่มีการประชาสัมพันธ์ แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนม
แพะพร้อมด่ืม  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น  
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ได้จัดการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต นมแพะพร้อม
ด่ืม สรุปได้ดังน้ี 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
             บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนส าคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้โดดเด่นจะเกิดความ
น่าสนใจในกลุ่มเป้าหมายที่พบเห็นและเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันตัว
สินค้า ท าให้ผู้บริโภคยอมจ่ายของราคาท่ีสูง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 ตราผลิตภัณฑ์ 
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1. รูปทรงกลม :  บ่งบอกถึงการเลี้ยงแพะโดยใช้คอกล้อมรอบ 
2. รูปแพะ :  บ่งบอกถึงความเป็นโยเกิร์ตนมแพะ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค 
3. รูปต้นหญ้า :  บ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของวัตถุดิบอาหารในฟาร์ม 
4. สีเขียวมิ้นต์ : บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ให้ความรู้สึกที่สดชื่น 
5. สีทอง :  บ่งบอกถึงความหรูหรา ความมีระดับของผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้สึกสว่างและสง่า 
6. สีน้ าตาล :  บ่งบอกถึงความพิถีพิถัน ความทนทาน ให้ความรู้สึกการอยู่กันเป็นครอบครัวของแพะ 

 
รูปภาพที่ 2 บรรจภุัณฑ์ใส่โยเกิร์ตนมแพะ 

 
ตัวบรรจุภัณฑ์ลักษณะเป็นขวดแก้วโปร่งใสเพ่ือโชว์ให้เห็นถึงเน้ือโยเกิร์ตด้านใน ปิดด้วยฝาเกรียวเพ่ือป้องกัน

เศษฝุ่นละอองที่จะตกลงไปและยังมีความแข็งแรงทนทาน 
 

 
 

     
   

รูปภาพที่ 3 บรรจภุัณฑ์พร้อมขาย 

  โยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืมบรรจุในขวดปริมาณ 165 มิลลิลิตร ติดโลโลโก้ตราผลิตภัณฑ์ เพ่ือดึงดูดความ
สนใจมากย่ิงข้ึนและน่ารับประทาน 

 

ไม่ใส่นม ไม่ใส่โลโก้ 

13.7 cm 

4.5cm 

3.7cm 
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ด้านก าหนดราคา (Price) 
 การพิจารณาในการต้ังราคาสินค้าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม แบบขวด โดยการค านวณจาก ต้นทุน 

40 บาท บวกก าไร 15 บาท รวมเป็นราคาปลีก 55 บาทต่อขวด 
 เน่ืองจากธุรกิจโยเกิร์ตนมเเพะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากในท้องตลาด นมแพะยังมีราคาที่สูงกว่านมชนิดอื่นๆ

และยังมีคุณประโยชน์มากมายหลายชนิด ในการต้ังราคาจึงมีการต้ังราคาที่สูงกว่าโยเกิร์ตในท้องตลาดทั่วไป จึงท าให้การ
ต้ังราคาท่ีสูงกว่าปกติไม่ใช่ปัญหา เพราะนมเเพะเป็นนมที่หายากเเละผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงแพะ แพะเป็นสัตว์ที่มี
ราคาสูง คนส่วนใหญ่เลี้ยงแพะเพ่ือการซื้อขายเป็นตัวเพราะได้ราคาสูง และน้ านมแพะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการน ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความพิเศษให้กับผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ออกแบบมาอย่างแข็งแรงและมีความ
หนาและด้วยความที่เป็นโยเกิร์ตนมแพะธรรมชาติไม่ผสมสารใดๆ  จึงขายในราคาสูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไป ดังน้ันธุรกิจจึงได้
เลือกใช้วิธีการก าหนดราคาแบบต้ังราคาคิดต้นทุนบวกก าไร 

 
    การก าหนดราคาโดยวิธีการบวกเพ่ิม 

ราคาขายโยเกิร์ตนมแพะ   =   ราคาทุน  +  ก าไรที่ต้องการ 
    =   40 + 15 
ราคาโยเกิร์ตนมแพะ        =   55 

 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืมมีช่องทางการจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยใช้สื่อโซเชียลในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย จะให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook page, Instagram และ 
Line@ เพ่ือให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์และจัดส่งให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ได้อย่าง
สะดวกมากย่ิงข้ึน และท าให้กับลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่าย ส าหรับการจัดส่งต่างจังหวัดของเรา ทางเราจะส่ง
ทาง Kerry เท่าน้ัน เราจะมีการแพ็คของโดยใส่กล่องกักเก็บความเย็นเพ่ือไม่ให้โยเกิร์ตเสีย และระบุหน้ากล่องว่า ระวังแตก 

 

 
 

รูปที่ 4 Facebook Fan Page 
 

Facebook ใช้ในการอัพเดท ความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์โดยให้ ผู้ที่มีความสนใจโยเกิร์ตนมแพะเข้ามา
สอบถามเกี่ยวกับราคาปลีก ราคาส่ง ขนาด โปรโมชั่นของสินค้าและอื่นๆอีกมากมายผ่านทางเพจ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมาย
หลักของเราอยู่ในช่วงอายุ17-35ปี และส่วนใหญ่เล่นFacebook  
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รูปที่ 5 Facebook Fan Page 

Instagram เป็นการเพ่ิมช่องทางอีกช่องทางหน่ึงในการโปรโมทสินค้า และการติดต่อสั่งซื้อสินค้า เพ่ือให้
ผู้บริโภคติดต่อได้หลายช่องทาง 

 

รูปที่ 6 Instagram 

Line@ เป็นการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้า และให้ข้อมูลข่างสารทางไลน์แอดบนไทม์ไลน์อีกหน่ึง
ช่องทาง ติดต่อได้โดยการสแกนบาร์โค้ดและจะมีข้อความอัตโนมัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูลเพ่ิมได้ จะมี
ข้อความอัตโนมัติเก่ียวกับโปรโมชั่นต่างๆ 

 

รูปภาพที่ 7 คิวอาร์โค้ด 
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รูปภาพที่ 8 ข้อความอัตโนมัติของระบบไลน์ @ 

 

รูปภาพที่ 9 ข้อมูลข่างสารทางไทม์ไลน์ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ในด้านการส่งเสริมการตลาดของโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

ลูกค้าเกิดการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะ (Goatchy Milk Goat) และเป็นการให้ข้อมูลจูงใจและกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจเพ่ือตอกย้ าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือตราย่ีห้อ ท าให้เกิดอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการจัดตกแต่งร้านการ
แสดงสินค้าและจัดกิจกรรมชิมฟรี 

ในการจัดท าการส่งเสริมการตลาดน้ันจะมีการจัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้ายังมีการจัดบูธตามงาน OTOP 
แจกโบชัวร์ ติดโปสเตอร์  

 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
1. การออกบูธจัดแสดงสินค้า โดยการแสดงสินค้าและทดลองชิมฟรี จะมีการจัดออกบูธตามนิทรรศการ

ต่างๆ และมีการแจกโบชัวร์หน้าร้าน  
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รูปภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างการต้ังบูธ 

 
2. โปสเตอร์แนะน าสินค้า เป็นการติดโปสเตอร์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ฟิตเนส หน้าโรงเรียน เป็นต้น 
 

 
 

รูปภาพที่ 11 โปสเตอร์แนะน าผลิตภัณฑ์ 
 
3. ใบปลิวแนะน าสินค้า บอกถึงประโยชน์ของโยเกิร์ตนมแพะและช่องทางการติดต่อ น าไปแจกตาม

สถานที่ ดังน้ี ฟิสเนต หน้าโรงเรียน หน้าห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
 

 
 

รูปภาพที่ 12 ใบปลิว 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปน้ี 
 1. ปริมาณนมแพะไม่เพียงพอต่อการท าโยเกิร์ตจ านวนมาก พบว่า ปริมาณนมแพะไม่เพียงพอต่อการท า
โยเกิร์ตจ านวนมาก จ านวนแพะในฟาร์มมีปริมาณน้อยอาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตโยเกิร์ต จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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บ้านน้ าพ่นไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ สุธิดา เชษฐสิงห์ (2557) พบว่า จุดอ่อนของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม คือ ไม่มีความรู้ทางด้านการดูแลรักษาเครื่องรีดนมโค หากอุปกรณ์เกิดความขัดข้องอาจจะท าให้
ผลผลิตล่าช้า   
 2. คนไทยส่วนใหญ่รักสุขภาพจึงหันมาด่ืมนมแพะเพราะนมแพะมีประโยชน์สูงปัจจุบันคนไทยหันมารักสุขภาพ
มากข้ึนซึ่งในนมแพะมีสารอาหารที่ให้คุณประโยชน์มากมากมายต่อร่างกายเราโยเกิร์ต โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากนม
ชนิดหน่ึง ซึ่งเกิดจากการหมักด้วยจุลินทรีย์ แล้วท าให้มีรสชาติเปรี้ยว แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าการด่ืมนม โยเกิร์ต
ไม่ได้มีดีแค่กินแต่สามารถน ามาทาหรือพอกผิวหน้าได้อีกด้วย ในโยเกิร์ตมีทั้งวิตามินบี 2 และบี 12 ที่ช่วยสร้างเม็ดเลือด
และบ ารุงระบบประสาท ศยามล วิชุภากรณ์กุล (2559) อาหารเพ่ือสุขภาพ (คลีนฟู้ด) ใส่ใจด้านคุณภาพการให้บริการ
รูปแบบการด าเนินชีวิต เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ที่ เคยรับประทานอาหาร
คลีนฟู้ด ผู้ที่ให้ความสนใจในการรับประทานอาหารคลีนฟู้ด รวมถึงผู้ที่ต้องการ ควบคุมน ้าหนักโดยการรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพ และยังช่วยในเรื่องการขับถ่าย  
 3. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจบ้านน้ าพ่นมีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและส่งเสริมการตลาดที่ไม่เพียงพอ ไม่มีน้ านมแพะเพียงพอต่อการผลิตโยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมวัวสามารถหาทดแทนได้ง่าย มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ด้วยวิธีแปรรูปคล้ายคลึงกัน ท าให้มี
คู่แข่งเป็นจ านวน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจบ้านน้ าพ่นยังไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประสิทธ์ิ รัตนพันธ์ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ และจาริณี แซ่ว่อง (2561) พบว่า จุดอ่อนประการส าคัญของวิสาหกิจชุมชน คือ 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายยังไม่หลากหลาย แรงงานส าหรับการการผลิตยังไม่เพียงพอ การแข่งขันที่สูงข้ึนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระจายข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงข้ึน เช่น ท าโฆษณา 
แจกใบปลิว จัดบูธให้ชิมสินค้า เป็นต้น 
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ าพ่น ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และความ
ประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะพร้อมด่ืม เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
  
  เอกสารอ้างอิง 
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กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการเกษตรเพ็ญพบิูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพบิูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

 MARKETING MIX STRATEGY FOR DEVELOPING WHITE HAIR CLOSURE PRODUCTS : 
A CASE STUDY OF PHEN PHIBUN AGRICULTURAL SAVINGS GROUP COMMUNITY 
ENTERPRISES, BAN DAENG SUB-DISTRICT, PHIBUN  RAK, UDONTHANI PROVIECE 

ประณิดา หอมตา1 อรณิชา คุณสิทธ์ิ1 เกสรา เมฆมนต์1  ชลิดา ตะวัน1  

กมณทิพย์ ชูประทีป1 และ อนัญญา วงศ์ทนชัย2 
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 Kamonthip Choopratip and Ananya Wongthanchai 
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2กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การเกษตรเพ็ญพิบูลย์ เป็นวิสาหกิจที่ท าสินค้าแปรรูปต่างๆ เลขที่ 339 หมู่ 11 บ้านแดง ต าบลบ้านแดง อ าเภอ
พิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้
เทคนิคการมีส่วนร่วม  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ไม่มีการส่งเสริม
การตลาดอย่างเป็นทางการ ส่วนมากผู้บริโภคไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก จึงสามารถจ าหน่ายได้เฉพาะในพ้ืนที่ ใกล้เคียงและเฉพาะตลาดล่างเท่าน้ัน 2) การ
ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว เพ็ญพิบูลย์ ได้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 2 แบบ คือ 1) แบบถุง ส าหรับใช้ครั้งเดียวขนาด14*20 เซนติเมตร ปริมาณ 25 กรัม เป็นถุงกระดาษ
ด้านนอก ข้างในจะมีถุงพลาสติกใสที่เป็นถุงซิปล็อกบรรจุผงผลิตภัณฑ์ 2) แบบกระปุก เป็นกระปุกพลาสติก ฝา
อลูมิเนียม ขนาด 6.5*23 เซนติเมตร ส าหรับใช้หลายครั้ง ปริมาณ 50 กรัม โดยสต๊ิกเกอร์บนผลิตภัณฑ์จะเน้นสีเขียว
เพ่ือสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ กลยุทธ์ด้านราคา ต้ังราคาของผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ขนาด โดยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญ
พิบูลย์ ค านวณจากต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบถุง 29 บาท บวกก าไร 30 บาท รวมเป็นราคาขาย 59 บาทต่อถุงและ
ผลิตภัณฑ์แบบกระปุกต้นทุน 54 บาท บวกก าไร 45 บาท รวมเป็นราคาขาย 99บาทต่อกระปุก  กลยุทธ์ด้านการจัด
จ าหน่าย สร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร เพ่ิม
ช่องทางและกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็วเช่น จ าหน่ายทางหน้าร้าน  กระจายสินค้าในจุดต่างๆ 
จ าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง สั่งซื้อออนไลน์ เป็นต้น กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการออกบูธแสดงสินค้า  
แจกโบรชัวร์  และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกผ่านทางหน้าเพจ facebook 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว 
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ABSTRACT 
 This research aims to analyze the marketing environment. And determine the marketing 
mix strategy in development Phen Phibun White Hair Closure Products Community Enterprise 
Savings Group for Phen Phibun Agriculture Is an enterprise that produces various processed 
products, No. 339, Moo 11, Ban Daeng, Ban Daeng Subdistrict, Phibun Rak District Udon Thani 
Province By using qualitative research methodology The tools used in the study were Interview 
using participatory techniques The research found that 1) Community Enterprise Group, 
Phenphibun Agricultural Savings Group, has no official marketing promotion Most consumers do 
not know the product. Packaging is not modern and not attractive. The product is not known by 
many consumers. Therefore can be sold only in the area Close to and only the lower market 
only 2) Marketing mix strategy formulation, namely product strategy, namely Phen Phibun white 
hair closure products, has designed 2 types of packaging, which are: 1. Single-use bags, size 14 * 
20 cm, quantity 25 grams, as outer paper bags Inside there is a clear plastic bag that is a zipper 
bag. Powder packing products 2. a plastic bottle, aluminum lid, size 6.5 * 23 cm, used several 
times, volume 50 grams, by sticker on the product Will focus on green to convey naturalness 
Price strategy Set the price of the products in both sizes by Phen Phibun White Hair Products 
calculated from the cost of the bag products 29 baht plus bracelets 30 baht, including a selling 
price of 59 baht per bag and a bottle-shaped product costing 54 baht plus a profit of 45 baht. 99 
baht per bottle Distribution strategy Create brand awareness for the target group And providing 
knowledge about the properties of herbs Increasing channels and distributing products to 
consumers easily and quickly, such as Selling in front of the store Distribution of products at 
various points Sold through middlemen Order online, etc. Marketing promotion strategy There is 
a trade show booth, give away brochures, and have fun activities through the facebook page. 
 
Keywords 
 Marketing mix, White hair products 
 
ความส าคัญของปัญหา 
          ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักจะหันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน และเลือกซื้อสินค้าที่ดีมี
คุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท าให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามที่ผลิตจากสมุนไพร 
ผุดข้ึนราวดอกเห็ด สังเกตจากร้านค้าตามท้องตลาดทั่วไปจนถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ก็จะพบว่า  มีสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรต่างๆ วางขายให้เลือกซื้อมากมายและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นหน่ึงในน้ัน คือผลิตภัณฑ์ 
ปกปิดผมขาวด้วยสมุนไพร ยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสมุนไพร ปี พ.ศ.2559 คิดเป็นเงิน 200,000 บาทต่อ
เดือน ต่อปี 2,400,000 บาท สรุปยอดขายปี 2559-2560 ที่ผ่านมานับว่าโตข้ึนเกินคาดแบบก้าวกระโดดทุกปี เริ่ม
ต้ังแต่ปีแรกยอดขายโตข้ึน 10% คิดเป็นเงิน 2,400,000 บาท/ปี ปีที่ 2 โตอีก 20% คิดเป็นเงิน 2,880,000 จาก
ยอดขายที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ท าให้รู้ว่าผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปิดผมขาวมากข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบันปัญหา
เส้นผมของคนส่วนใหญ่ ที่คอยกวนใจอยู่ตลอดเวลา คือ “ผมขาว” ซึ่งอาจเป็นผมหงอกโดยตามธรรมชาติ จะเกิด
จากเมื่ออายุเพ่ิมข้ึน การท างานของเซลล์สร้างเม็ดสีผมก็จะท างานได้ลดลง จึงเห็นได้ว่าผมที่งอกข้ึนมาใหม่ ท าให้เห็น
เป็นผมหงอก ซึ่งโดยปกติ ผมจะเริ่มหงอกโดยธรรมชาติ เมื่ออายุ 40 ปี ข้ึนไป หรือผมหงอกก่อนวัย ก็คือ การเกิดผม
หงอก ในที่อายุยังน้อย ซึ่งสาเหตุ ก็มีหลายๆ สาเหตุ เชื่อว่าหลายก็คงจะใช้วิธีปิดผมขาวที่ช่วยแก้ไขได้ทันทีทันใจ คง
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หนีไม่พ้นวิธีการย้อมสีผม ซึ่งใครที่เคยใช้วิธีการย้อมสีผม ปิดผมขาวน่าจะรู้ดีว่า ย้อมปิดผมขาวได้เพียงไม่นาน ผมขาวก็
โผล่ข้ึนมาอีกแล้ว ถ้าจะให้ย้อมบ่อยๆ ก็เกรงว่าหนังศีรษะและเส้นผมจะได้รับสารเคมีสะสม ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
และเวลาเลือกซื้อของ หลายมักจะค านึงถึง “ความสามารถในการปกปิด” เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
เรายังต้องใส่ใจเรื่องสภาพเส้นผมของเรา, ความรุนแรงของยาและปริมาณผมขาวที่เรามีด้วย  
             กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ โดยการน าของนายพัชระ สวนโสกเชือก 
ประธานกลุ่ม ได้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับส านักงานเกษตรอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 
19 เดือนธันวาคมคม พ.ศ. 2560 ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นสมาชิกของส านักงานเกษตรอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 
9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เน่ืองจากเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของบุคคลและกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์
รักษ์ จึงได้จัดท าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ดังน้ัน ทางผู้จัดท าจึงมีความคิดที่จะหันมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ย้อมผม ปิดผม
ขาวที่ท าจากสมุนไพร แบบเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพ่ึงสารเคมีไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยจากสารเคมี อ่อนโยนต่อเส้นผม 
และหนังศีรษะ เส้นผมอ่อนนุ่มและเงางาม สวยด้วยพลังธรรมชาติ ปิดผมขาวได้แนบสนิท เด่นชัด เป็นประกายเงา
งาม สัมผัสได้ถึงผมที่นุ่มลื่น สุขภาพดี ที่ไม่ท าให้เกิดปัญหาเส้นผมตามมา เน่ืองจากเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของ
บุคคลและกลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จึงได้จัดท าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  
           จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานใน
ชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  
              2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ จ านวน 20 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บ
จากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในลักษณะ
ของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จากการสัมภาษณ์
สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตร

เพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ใช้วัตถุดิบที่ปลูกเอง 
2. ราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับสินค้าย่ีห้ออื่น 
3. ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
4. ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ า 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ส่วนมากผู้บริโภคไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ 
2. บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจ 
3. ผลิตภัณฑ์ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก จึง
สามารถจ าหน่ายได้เฉพาะในพ้ืนที่ใกล้เคียงและ
เฉพาะตลาดล่างเท่าน้ัน 

โอกาส (Opportunities) 
1. สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 
2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ท าข้ึน
จากธรรมชาติมากข้ึน 
3. สื่ อออนไลน์มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนท าให้ เ ข้า ถึง
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่นการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์มากกว่าการ
ซื้อหน้าร้าน 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. ปัจจุบันจะมีผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ประเภทน้ี เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดคู่แข่งขันข้ึน
จ านวนมาก 
2. ผลิตภัณฑ์เลียนแบบได้ง่าย  ต้องพัฒนาให้
แตกต่าง 
3. มีผู้ผลิตรายใหญ่ๆ หลายราย เช่นภูมิพฤกษา
แชมพูปิดผมขาว พรหมมาสมุนไพรปิดผมขาว 
สตาร์ลิส อีซี แบล็ค เป็นต้น ผู้ผลิตเหล่าน้ีมีก าลัง
ในการท าโฆษณาประชาสัมพันธ์มาก ซึ่งจะช่วยท า
ให้สินค้าของคู่แข่งเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
 

 
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ต าบลบ้านแดง  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี หลังจากมีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ได้จัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว สรุป
ได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเพ็ญพิบูลย์ ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 
แบบ คือ 1) แบบถุง ส าหรับใช้ครั้งเดียวขนาด 14*20 เซนติเมตร ปริมาณ 25 กรัม เป็นถุงกระดาษด้านนอก ข้างใน
จะมีถุงพลาสติกใสที่เป็นถุงซิปล็อกบรรจุผงผลิตภัณฑ์ 2) แบบกระปุก เป็นกระปุกพลาสติก ฝาอลูมิเนียม ขนาด 
6.5*23 เซนติเมตร ส าหรับใช้หลายครั้ง ปริมาณ 50 กรัม โดยสต๊ิกเกอร์บนผลิตภัณฑ์จะเน้นสีเขียวเพ่ือสื่อถึงความ
เป็นธรรมชาติ 
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ภาพที ่1 ตราผลิตภัณฑ์ติดบรรจุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ 
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  2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) สิ่งที่พิจารณาในการต้ังราคาของผลิตภัณฑ์ ทั้ง2 ขนาด โดย
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว เพ็ญพิบูลย์ ค านวณจากต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบถุง 29 บาท บวกก าไล 30 บาท รวมเป็นราคาขาย 
59 บาทต่อถุงและผลิตภัณฑ์แบบกระปุกต้นทุน 54 บาท บวกก าไร 45 บาท รวมเป็นราคาขาย 99 บาทต่อกระปุก 
โดยใช้วิธีบวกเพ่ิมจากราคาต้นทุน (Markup on cost)  

1. ต้องการก าไร 103% จากราคาต้นทุน 

ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว เพ็ญพิบูลย์ แบบถุง 29 บาท 
                                                      ก าไร = (103 *29)/100  
                                                             = 29.87 ~ 30 
                                                             = ราคาต้นทุน + ก าไรที่ต้องการ 
                                                             = 29 + 30 
                                                             = 59 บาท 
 

2. ต้องการก าไร 83% จากราคาต้นทุน 

ราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว เพ็ญพิบูลย์ แบบกระปุก 51 บาท 
                                                      ก าไร = (83*54)/100  
                                                             = 44.82 ~ 45 
                                                             = ราคาต้นทุน + ก าไรที่ต้องการ 
                                                             = 54 + 45 
                                                             = 99 บาท 
  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
   2.3.1 สร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย และให้ความรู้เก่ียวกับสรรพคุณของ
สมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น กาว คราม 
                 กลยุทธ์สร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับ
สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น กาว คราม 
                 เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว เพ็ญพิบูลย์ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สร้างข้ึนมาใหม่ ยังไม่ค่อย
เป็นที่รู้จักเราจึงต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า ดังน้ันเพ่ือให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว เราจึงได้ทดลองใช้กับคนที่
มีผมหงอกในชุมชนและได้อธิบายสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรที่เราใช้ ท าให้คนในชุมชนติดใจและหันกับมาซื้ออีก ท า
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนรู้จักและได้รับความนิยมในระดับหน่ึง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
เราจึงเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน และเกิดการซื้อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ
เราเพ่ิมมากข้ึน 
                 2.3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางและกระจายสินค้าให้ถึงผู้บรโิภคได้สะดวกและรวดเร็ว 
  กลยุทธ์เพ่ิมช่องทางและกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็ว เพ่ือให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราให้ความสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวบ่อยครั้งมากท่ีสุดและหาซื้อได้ง่ายสะดวกเราจึง
น าสินค้าจัดจ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
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  1. ร้านประจ า หรือจ าหน่ายจากแหล่งผลิต 
   - หน้าร้านที่ บ้านเลขที่ 339 หมู่ 11 บ้านแดง ต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี 41130  โทร.094-1242961 
   - ฝากขายสินค้าในพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายชัดเจน เช่น ฝากขายกับร้านขายสินค้า 
OTOP ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   - ฝากขายตามร้านเสริมสวย 
  2. กระจายสินค้าในจุดต่างๆ หรือในพ้ืนที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
   - ตลาดนัดในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ตลาดนัดหนองหานมีทุกวันจันทร์ และ
ตลาดนัดในพ้ืนที่ข้างเคียงที่จัดข้ึนในแต่ละวัน 
   - งานนิทรรศการต่างๆ เช่น งานราชภัฏวิชาการ งานแสดงสินค้า OTOP และงาน
ทุ่งศรีเมือง 
  3. พ่อค้าคนกลาง 
   จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แก่พ่อค้าคนกลาง โดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาต่ าเพ่ือเป็น
การกระจายสินค้า 
  4.  สั่งซื้อออนไลน์ 
                      ติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ทาง Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 เพจ Facebook 
 
  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสมุนไพรมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตสู้ตลาดเพ่ิมสูงข้ึนและท าให้มองเห็นถึงความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คืออายุ 45 ปี ข้ึนไป ท่ีมีผมหงอกและให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเส้นและหนังศีรษะ 
ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวจากสมุนไพรและต้องการผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสมุนไพรธรรมชาติ ในด้านการส่งเสริม
การตลาดจะท าการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าท่ีคาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้รับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิด
ผมขาวเพ็ญพิบูลย์ ท าให้มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 
   ในการจัดท าการส่งเสริมการตลาดน้ัน จะมีการออกบูธแสดงสินค้า แจกโบรชัวร์ และมีกิจกรรม
ให้ร่วมสนุกผ่านทางหน้าเพจ facebook 
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   รูปแบบการจัดกิจกรรม 
   1. การออกบูธจัดแสดงสินค้า ตามสถานที่ต่างๆ เช่น งาน OTOP ถนนคนเดิน ตลาดนัด เป็นต้น 
 

 
ภาพที ่4 ตัวอย่างบูธ 

 
                 2. การแจกโบรชัวร์ ตามสถานที่ต่างๆเพ่ือให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้ โดยการแจก โบรชัวร์ 
เราจะแจกตามร้านเสริมสวย ถนนคนเดิน ตลาดนัด ที่ที่มีคนผ่านประจ าตามป้ายรถโดยสาร เป็นต้น 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
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                  3. จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook  
 

 
ภาพที ่6 เพจ Facebook 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การเกษตรเพ็ญพิบูลย์ไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ ส่วนมากผู้บริโภคไม่รู้จักผลิตภัณฑ์และไม่กล้าใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับเลขจดแจ้ง บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก 
จึงสามารถจ าหน่ายได้เฉพาะในพ้ืนที่ ใกล้เคียงและเฉพาะตลาดล่างเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ พงษ์สันต์ิ 
ตันหยง (2551) ท่ีพบว่าผลการวิจัยพบว่าในทุกกลุ่มสินค้าจะเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นหลัก โดยมีความคิดที่ว่า
ถ้าคุณภาพสินค้าดีแล้วก็จะท าให้สามารถขายได้ แต่ก็มีสินค้าสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยาที่พบปัญหาในเรื่องการ
รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) และมีความคิดที่ว่าถ้าต้องท าตามข้ันตอนเพ่ือให้ได้คุณภาพจะท า
ให้ต้นทุนสินค้าสูงข้ึนอาจส่งผลท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่วนการท าตลาดโดยส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์
การบอกปากต่อปากเพราะง่ายและไม่ต้องลงทุนมาก  
            2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การเกษตรเพ็ญพิบูลย์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์
ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทวฤทธ์ิ วิญญา (2553) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ การด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเร็จใน
ระดับมาก เน่ืองจากกลุ่มมีการจัดท าแผนวิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม 
การท างานมีความต่อเน่ืองโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก ท าให้การ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%A7%C9%EC%CA%D1%B9%B5%D4%EC%20%20%B5%D1%B9%CB%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%A7%C9%EC%CA%D1%B9%B5%D4%EC%20%20%B5%D1%B9%CB%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ด าเนินงานของกลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและคนในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และประการ
สุดท้ายกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบงบประมาณ หรือองค์ความรู้ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการเกษตรเพ็ญพิบูลย์ ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้
เกิดเป็นรูปธรรม และความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปเก๊ียวซ่าเห็ด (น้้าจิ้มซีฟู้ด): กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธาน ี

MARKETING MIX DEVELOPMENT FOR WANNAPA MUSHROOM GYOZA: A CASE 
STUDY OF PROCESSED MUSHROOM CULTIVATION COMMUNITY ENTERPRISES, 

NONG BUA BAN SUB-DISTRICT, NONG WUA SO DISTRICT, UDONTHANI PROVIECE 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนอง
บัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์
โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ท าการเพาะเห็ดนางฟ้าจาก
ฟาร์มเอง วัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็นวัตถุดิบจากชุมชน ซึ่งจะสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ เห็ดนางฟ้ามี
ประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลาย บุคลากรภายในฟาร์มมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกเห็ดและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาแล้วจึงท าให้ข้ันในข้ันตอนการผลิตมีความสะอาดได้มาตรฐานและปลอดภัย ถูกหลักอนามัย 
จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ดูน่ารับประทานและน่าสนใจต่อผู้บริโภค เน่ืองจากบุคลากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป
ยังความรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจ จึงท าให้การด าเนินงานไม่มีประมีประสิทธิภาพในการจัดท าธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือการน าเห็ดที่ไม่ได้รูปทรงตามมาตรฐานและไม่สามารถ
น ามาจ าหน่ายได้มาแปรรูปเป็นไส้ของเก๊ียวซ่า 2) กลยุทธ์ด้านราคา โดยการต้ังราคาผลิตภัณฑ์วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด 
มีการต้ังราคาตามหลักจิตวิทยาแบบเลขข้ี 3) กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย ทางกลุ่มวิสาหกิจได้ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตใน
การช่วยประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงได้ง่าย สะดวกไม่ว่าจะเป็นการรับข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆ ทาง
กลุ่มจะมีแอดมินคอยตอบ inbox ตลอดเวลาท าการ 4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นยอดขาย เช่น การจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม ช่วงเทศกาลต่างๆ และยังมีการโฆษณาผ่านทางสื่อ
ต่างๆ เช่น ทางวิทยุ และสื่ออินเตอร์เน็ต 
 
ค้าส้าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  วรรณภาเกีย๊วซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) 

 
ABSTRACT 

 This research aims to analyze the marketing environment. And determine the marketing 
mix strategy in the development of mushroom gyoza products (Nam Som Seafood) Group of 
Mushroom Processing Community Enterprise Nong Bua Ban Subdistrict, Nong Wua So District, 
Udon Thani Province, using qualitative research methods The tools used in the study were 
Interview using participatory techniques The research found that Processed Mushroom 
Community Enterprise Group Cultivate fairy mushrooms from the farm itself. Raw materials used 
to produce raw materials from the community Which can control the quality of raw materials 
Fairy mushrooms are useful and nutritious. The personnel in the farm has experience in 
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mushroom cultivation and processing of various products, thus making the process in the 
production process clean, standard and safe. Hygienic Thus making the product look appetizing 
and appealing to consumers Because the community enterprise personnel cultivate the 
processed mushrooms, also the knowledge of the business plan Thus making the operation no 
more effective in the preparation of business Formulation of marketing mix strategies including 1) 
product strategy Is to bring mushrooms that are not standard shapes and cannot be sold to 
transform into gyoza filling. 2) Price strategy By setting the price of Wanapa products, mushroom 
gyoza There is a price set according to the psychology of numbers. 3) Distribution strategy. The 
enterprise group uses the internet to help promote So that consumers can easily recognize and 
access Convenient, whether it is receiving news, promotions, etc. The group will have an admin 
to answer inbox at all times. 4) Marketing promotion strategy Have promotions in order to 
stimulate sales such as promotion, discount, giveaway Various festivals And also advertising 
through various media such as radio and internet media 
 
Keywords 
 Marketing Mix , Local Product , Wannapa Mushroom Gyoza 
 
ความส้าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันเก๊ียวซ่าส าเร็จรูป มีอัตราบริโภคที่เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีผู้บริโภคมีความการนิยมบริโภคที่
ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีเวลาน้อยลง รักในความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์
ที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกน้ีเร่งรีบ และเป็นเทคโนโลยีไปหมด เกี๊ยวซ่าในรูปแบบแช่แข็ง จึงเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคหัน
มาให้ความสนใจกันมากข้ึน อีกทั้งความสะดวกสบายในการหาซื้อและรับประทาน เพราะมีขายทั่วไปในท้องตลาด
และตามร้านสะดวกซื้อ นอกจากจะรสชาติอร่อย ยังมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่รักในสุขภาพ
เน่ืองจากเกี๊ยวซ่าเป็นอาหารทานเล่นยอดฮิต แล้วยังมีรสชาติที่อร่อยถูกปากคนไทยอีกด้วย เกี๊ยวซ่าส่วนใหญ่ถูกปรับ
รสชาติให้เข้ากับรสชาติของคนไทยมากย่ิงข้ึน เป็นอาหารทานเล่นที่ไม่ว่าบุคคลใดก็รู้จักและรับประทานกัน เกี๊ยวซ่า
ยังเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย เหมาะเป็นอาหารทานเล่นที่ใครๆก็อยากรับประทานกันอย่างย่ิง จึงท าให้ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่นิยมรับประทาน ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริโภคก็ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีและมีประโยชน์  จึงท าให้มีผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบมาส าหรับผู้บริโภคที่ชอบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆ และมีส่วนประกอบเป็นสิ่งที่ดีอย่าง เช่น 
เห็ดนางฟ้า เป็นต้น โดยในปัจจุบันประเทศไทยสามารถให้ผลผลิตเห็ดนางฟ้าเป็นจ านวนมากได้ เพราะมีที่ดิน น้ า 
และสภาพอากาศที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าเป็นส่วนมาก จึงท าให้เพียงพอต่อการ
น าไปผลิต และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างแน่นอน จึงท าให้เป็นการสร้างมูลราคาเพ่ิมให้กับเห็ดนางฟ้า
ธรรมดาๆ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแช่แข็งใหม่ๆ ในท้องตลาดไทย 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มก่อต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2559 โดยเริ่มแรกไม่ได้ท าเป็นรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่
ท าโดยตัวของนางวรรณภาเอง และนางวรรณภาก็ได้มีจิตส านึกที่อยากตอบแทนบ้านเกิดแล้วอยากให้ชาวบ้านใน
ชุมชนได้มีอาชีพ และทุกคนสามารถเข้ามาท าร่วมกันโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย จากการเพาะปลูกเห็ดจ านวนมาก 
สาเหตุที่เลือกเห็ดมาท าเพราะคนเป็นคนชอบรับประทานเห็ด จึงได้คิดริเริ่มธุรกิจข้ึนมา จากการเพาะเห็ดมีทั้งดอก
สวยและดอกไม่สวย โดยจะมีการคัดเลือกดอกเห็ดที่มีรูปร่างสวยน าไปขายส่งทั่วไป ส่วนเห็ดที่ไม่สวยจ าน ามาแปรรูป  
เริ่มแรกคือการท าทองม้วนเห็ดแล้วจึงน าไปจดวิสาหกิจชุมชน  ต่อมาจึงอยากเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์จึงได้คิดค้นท า
น้ าพริกเผาเห็ด และต่อมาทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูปได้ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ได้มีการคิดค้นเพ่ิมสายผลิตภัณฑ์ข้ึนมาคือเกี๊ยวซ่าไส้เห็ดและคิดสูตรน้ าจิ้มซีฟู้ดเพ่ือรับประทานคู่กับเก๊ียวซ่าไส้เห็ด  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

107 
 

แต่ทางกลุ่มไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา หลักๆเลยคือทางกลุ่มไม่สามารถผลิตเห็ดเพ่ือน ามาแปรรูปได้ทันตามความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ ภายในโรงงานก็ยังไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการผลิตได้ บุคลากรในกลุ่มยังขาดความรู้
เรื่องของการท าการตลาด การประชาสัมพันธ์ จึงท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักผลิตภัณฑ์ นอกจากจะมี
ปัญหาด้านน้ีแล้ว ยังมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมอีก เน่ืองจาก ผลผลิตในแต่ละปี ให้ได้ไม่เท่ากันเพราะสภาพอากาศ
แปรปรวนจึงท าให้แปรรูปสินค้าไม่ทันเช่นกัน นอกจากน้ียังมีฟาร์มคู่แข่งขันที่ปลูกเห็ดเช่นกัน จึงอาจท าให้ฟาร์มแห่ง
น้ันลอกเลียนแบบการแปรรูปสินค้าได้ สภาพการขนส่งสินค้าก็ยังคงไม่เพียงพอ อาจท าให้ผลิตภัณฑ์วรรณภาเกี๊ยวซ่า
เห็ดขาดตลาดได้ แต่ทั้งน้ี ทางกลุ่มวรรณภาเกี๊ยวซ่าก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆ เพ่ือให้สมบรูณ์ในทุกส่วน 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้ม
ซีฟู้ด) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้าง
งานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน    
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้ม
ซีฟู้ด) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
แปรรูป จ านวน 9 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนอง
บัวบานอ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal 
Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอในลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน 
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้าน
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน 
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. วัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็นวัตถุดิบจากชุมชน ซึ่งจะ
สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ 
2. ผลิตภัณฑ์เห็ดมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทานง่ายและมี
รสชาติอร่อย 
3. บุคลากรในกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแห่งน้ีมีความเชี่ยวชาญ
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด 

1. เห็ดนางฟ้าจะใช้เวลาออกผลผลิตประมาณ 5-7 วัน 
ท าให้ไม่มีวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปได้ตลอดทุกวัน 
2. เครื่องมือในการผลิตไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า 
3. ขาดความรู้ในด้านการจัดท าแผนธุรกิจ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ในปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจสุขภาพมาก
ข้ึน จึงท าให้โอกาสในการขายสินค้า 
2. รัฐบาลมีการสนับสนุนสินค้ากลุ่มวิสาหกิจต่างๆ 
3. โอกาสที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน เพ่ือ
พัฒนาเป็นอาชีพให้แก่คนชุมชนได้ 

1. ผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีไม่เท่ากัน เน่ืองจากสภาพ
อากาศแปรปรวน และสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาง
คนเป็นคนเพาะเห็ดมือใหม่ 
2. มีคู่แข่งทางการตลาดจากชุมชนอื่น ท่ีเพาะปลูกเห็ด
เช่นกัน 
3. การขนส่งสินค้าล าบาก เน่ืองจากท่ีต้ังโรงงานเพาะ
เห็ดอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอ 

  
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด 
(น้ าจิ้มซีฟู้ด) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ได้
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปร
รูปวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
   พบว่า เห็ดนางฟ้าปลอดสารพิษของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด บ้านหนองแซง มีเพียงเห็ด
ในรูปแบบสดจ าหน่ายเท่าน้ัน ยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารทานเล่น ซึ่งเห็ดนางฟ้าที่
ท างานที่ท าการเพาะปลูกเป็นเห็ดที่มีประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่เดิมน าเข้ามาจากประเทศภูฏานโดย
การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าท าเป็นโรงเรือนปิดไม่ใช้ยาพ่นแมลง ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีใดๆ ด้วยมาตรฐานและ
คุณภาพรวมถึงผลผลิตของเห็ดนางฟ้าจากทางฟาร์ม จุดอ่อนที่พบคือ เน่ืองจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ไม่
เอ้ืออ านวยต่อการน าเห็ดสดมาประกอบอาหาร และปัญหาด้านผลผลิตของเห็ดที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
จึงท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสม่ าเสมอ  
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           (รูปแพ็กเกจจิ้ง packaging)                (รูปกล่องบรรจุภัณฑ์) 
 

ภาพที ่1 กล่องบรรจุภัณฑ์ 
 

     2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
   ในปัจจุบันเห็ดนางฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป บ้านหนองแซง จ าหน่ายสดที่
หน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 บาท เน่ืองด้วยเห็ดนางฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป บ้านหนองแซง มี
กระบวนการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยมีคุณภาพที่ดีจึงท าให้มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน แต่ยังคงพบปัญหา
ด้านความรู้ของผู้บริโภค ส่วนใหญ่ที่ยังคงไม่ทราบว่าเห็ดนางฟ้ามีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย จึงท าให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมน าเห็ดสายพันธ์ุอื่นมาประกอบอาหารและรับประทาน 
  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
   พบว่า ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป บ้านหนองแซง
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ร้าน udru มินิมาร์ทของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และร้านค้าปลีกต่างๆ ภายใน
จังหวัดอุดรธานี รวมไปถึงการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ งาน OTOP และงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงกรุงเทพฯ ที่มีการน าบูธผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป บ้านหนองแซง
ไปแสดงสินค้าท่ีอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี และช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์ทางเพจ faceook วรรณภาเกี๊ยว
ซ่าเห็ดน้ าจิ้มซีฟู้ด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ และราคาของผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ซึ่งทาง 
fanpage facebook ได้แจ้งรายละเอียดข้ันตอนของการผลิตเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ทั้งหมดไว้โดยจะมีแอดมิน 
คอยให้ข้อมูลทาง inbox แก่ผู้บริโภคที่สนใจหรือ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่าเห็ด 
(น้ าจิ้มซีฟู้ด) ได้ตลอดเวลา ที่ได้เปิดท าการโดยมีเวลาเปิดท าการต้ังแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ซึ่งทางลูกค้าสามารถ 
inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดยเราจะมีแอดมินคอยตอบรายละเอียดให้แก่ลูกค้า ที่ต้องการทราบถึง
รายละเอียดต่างๆ 
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ภาพที ่2 แฟนเพจเฟสบุ๊ค (fanpage facebook) 
 
  ทาง Line Wannapa_zaazpp โดยทางวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ได้จัดท า ID LINE 
Wannapa_zaazpp และการสแกน QR code ไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) เพ่ือให้
ผู้บริโภคเข้าถึงช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน และสามารถสั่งชื้อผลิตภัณฑ์ ได้ทาง Line@ ทันทีที่
ผู้บริโภคต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) เราจะมีแอดมินคอยตอบผู้ที่ต้องการสั่งออเดอร์
ตลอดเวลาท าการต้ังแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ซึ่งทางลูกค้าสามารถ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดย
เราจะมีแอดมินคอยตอบรายละเอียดให้แก่ลูกค้าท่ีต้องการทราบถึงรายละเอียดต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         

ภาพที ่3 แฟนเพจไลน์ Line                  ภาพที่ 4  QR code Line 
 
  ทาง Instagram wannapa_zabb โดยทางวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ได้เพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายอีกช่องทาง คือ Instagram ที่ใช้ชื่อว่า wannapa_zabb เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสอบถามสั่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เก๊ียวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ส าหรับผู้บริโภคที่สะดวกในการสั่งซื้อสินค้าทาง Instagram และสะดวกรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึน สามารถสั่งชื้อผลิตภัณฑ์ได้ทางแอพพิเคชั่น ทันทีที่ผู้บริโภคต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด
(น้ าจิ้มซีฟู้ด) เราจะมีแอดมินคอยตอบผู้ที่ต้องการสั่งออเดอร์ตลอด เวลาท าการการต้ังแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ซึ่ง
ทางลูกค้าสามารถ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดยเราจะมีแอดมินคอยตอบรายละเอียดให้แก่ลูกค้าที่
ต้องการทราบถึงรายละเอียดต่างๆ  
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ภาพที ่5 แฟนเพจ Instagram  
         
  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ชุมชนบ้านหนองแซง มีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น facebook line และ instagram รวมไปถึงการออกบูธ จัดแสดงสินค้าใน
งานต่างๆ เช่น งาน OTOP ทุ่งศรีเมือง งานเกษตรแฟร์ภายในจังหวัดอุดรธานี รวมไปถึงออกบูธในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี แต่ยังคงพบปัญหาด้านการรับรู้ที่ผู้บริโภคบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดแปรรูปในชุมชนบ้านหนองแซงได้ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป บ้าน
หนองแซง ยังขาดการส่งเสริมการตลาดที่ไม่เพียงพอ และยังไม่เป็นทางการบรรจุภัณฑ์ มีความล้าสมัยและมีผลผลิต
ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่ามีจ าหน่ายในปัจจุบันมากมาย
และมีให้เลือกหลากหลาย มีความคล้ายคลึงกันมีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย ด้วยวิธีการคล้ายคลึงกันท าให้มี
คู่แข่งอีกครั้ง ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีความคิดว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีมาตรฐานมากพอเท่ากับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่มีความทันสมัย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ ที่พบว่า จุดอ่อนประการส าคัญของ
วิสาหกิจชุมชน คือ ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด จึงท าให้กลุ่มไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 
รวมทั้งไม่สามารถก าหนดการผลิตให้เป็นมาตรฐานได้ และไม่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างจุดเด่นให้ กับตัว
สินค้า 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ มกีารพัฒนาให้มีความสวยงามทันมีสมัยสีสันสะดุดตา และมีน้ าจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน ที่เป็นน้ าจิ้ม
ยอดนิยมของคนไทย ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์มากย่ิงข้ึน สะดวกสะดวกสบายต่อการรับประทาน 
สามารถพกพาสะดวก เพราะมีเทคโนโลยีข้ันตอนการเพาะปลูก และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานของ ชรัตน์ อัศวางกูร (2548) ที่พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีมีลักษณะเด่น และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีความส าคัญไม่น้อยต่อการดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ  และความรับรู้ของผู้บริโภครวมถึงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นอยู่เพ่ือให้สินค้าดังกล่าว ได้รับความนิยมในวงกว้างก็จะสามารถน าออกขายตลาดที่มีขนาด
ใหญ่ข้ึน หรืออาจส่งไปขายยังต่างประเทศ โดยที่ต้องสามารถคาดการณ์และมีวัตถุดิบที่มากทั้งกระบวนการผลิตที่
สามารถควบคุมมาตรฐานได้  
  ด้านราคา กลยุทธ์ด้านราคา โดยการต้ังราคาของเราจะบวกกับต้นทุนไว้ด้วยกันคือการผลิตเกี๊ยวซ่า
และน้ าจิ้มต้นทุนจะอยู่ที่ 9 บาท ตัวบรรจุภัณฑ์ต้นทุนจะอยู่ที่ 5 บาท ตัวโลโก้หรือสต๊ิกเกอร์ต้นทุนจะอยู่ที่ 5 บาท
ต้นทุนรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 19 บาท และทางเราจัดจ าหน่ายในราคา 35 บาท ซึ่งได้ก าไร 16 บาท ถือได้ว่าได้ก าไร
เกือบครึ่งซึ่งเป็นกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมที่สุด และเป็นการต้ังราคาตามหลักจิตวิทาเลขคี่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ท าให้
ผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้ามากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ วรพรรณ สุรัสวดี (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การต้ัง
ราคาด้วยเลขคี่น้ัน เป็นการดึงดูดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี น้ันจะท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน 
เน่ืองจากลูกค้าจะเกิดความรู้สึกว่าผู้ขายได้ลดราคาสินค้าไว้แล้ว 
  ด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในการดาเนินชีวิตประจาวันของคนไทย 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือหน่ึงในปัจจัยหลักที่มีความส าคัญ ท้ังต่อการติดต่อสื่อสารและต่อการท าธุรกรรมออนไลน์
ทั้งในด้านการซื้อและการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงานจากผลการส ารวจจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(2558) พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในทุกช่วงระยะเวลาการใช้งานสูงข้ึนมากกว่าปี 2557 
กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ การใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย 
และการสืบค้นข้อมูล ตามล าดับ โดยเฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานมากท่ีสุด ตามด้วยไลน์ (Line) และกูเกิลพลัส 
(Google+) โดยทางวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มชีฟู้ด) เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงอย่างง่าย
และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทางวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ได้เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  เน่ืองจากบุคคลในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
Facebook Line Instagram รวมไปถึงรูปแบบในการด าเนินการใช้ชีวิตซึ่งเหมาะแก่กลุ่มเป้าหมายหลักของทางวรรภา 
เก๊ียวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ท่ีมีอายุต้ังแต่ 17 ปีถึง 40 ปีและรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายรอง ของทางวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด
(น้ าจิ้มซีฟู้ด) อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ธันยมัย เจียรกุล (2557) พบว่า ผู้ประกอบการ OTOP มีแนวโน้นที่ใช้
โซเชียลมีเดียในการสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจาหน่ายสินค้าและบริการ
ของธุรกิจโลกออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ ทาให้มีการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายด้วยต้นทุนต่ า 
ไม่จ าเป็นต้องโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุที่มีต้นทุนสูง ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด 
วรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) ทางสื่อออนไลน์ ทาง facebook ทาง Line และทาง instagram ของวรรณภา
เก๊ียวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ง่ายและสะดวกต่อผู้บริโภค เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึน และท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ
การขายทางหน้าร้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และคณะ (2556) พบว่า ลูกค้ามีความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP บนเว็บไซต์ และเมื่อพิจารณาถึงผลการดาเนินงานของกิจการเมื่อนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
จะทาให้ทั้งปริมาณยอดขายและกาไรเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญและเป็นการเพ่ิมช่องทางในการจัดจาหน่ายและ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักเพ่ิมข้ึน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ทางวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้มซีฟู้ด) มีการออกบูธแสดงสินค้าใน
สถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีรภัทร วัสสระ (2558) การศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคที่ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมพบว่า การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภครวมถึงปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยทางด้านส่งเสริม
การตลาด) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า การส่งเสริมการตลาดเพ่ือเตือนความทรงจ า โดปกติจะน ามาใช้ช่วง
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อิ่มตัวของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชื่อหรือตราสินค้าอยู่ในความทรงจ าของสาธารณชนตลอดไป ซึ่งการ
ส่งเสริมการตลาดยังช่วยกระตุ้นให้ทั้งผู้บริโภคและกิจการมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมากเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดารา ทีปะปาล (2541) พบว่า กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้
การสื่อสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายของ imc คือการที่จะมุ่งสร้าง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดโดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า 
เพ่ือให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้าย่ีห้อหน่ึง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดแปรรูป ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปวรรณภาเกี๊ยวซ่าเห็ด (น้ าจิ้ม
ซีฟู้ด) เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 3. ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลประกอบการที่ดีของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในอนาคต 
 4. ควรส่งเสริมในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเป็นการกระจายสินค้า
ให้กับทางกลุ่มวิสากิจชุมชน 
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การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปฝร่ังอบแห้ง GUAVA จะหมด 
“สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ” ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

THE DEVELOPMENT OF MARKETING MIX OF GUAVA DRIED GUAVA PRODUCTS 
WILL BE EXHAUSTED, "BAN NOI YANG VILLAGE, HOI FATHER", NA BUA   

SUB-DISTRICT, PHEN DISTRICT, UDON THANI PROVINCE 
นิศาชล ตันตะสุทธ์ิ1 ประภาเพชร มูลลี1 จิตรดาวัลย์ ปากบั้น1 ณัฐธิดา ทัพอาสา1 เฟ่ืองฟ้า นามวิเศษ1   

รัตนาวลี ผาทองที1 และ ธนาภรณ์ ขามธาตุ1 
Nisachon Tantasut, Prapaphet Moonlee, Jitdawan Bakban, Nattida Tap-arsa,  
Phuangpha Namwisad, Rattanawalee Phatongtee and Thanaporn Khamthart 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและก าหนดกลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาดในการพัฒนาฝรั่งอบแห้ง “สวนบ้านน้อย  ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้าน
ยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 
การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมดขาด
การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง เจ้าของกิจการมีผู้ผลิตและด าเนินการเพียงคนเดียว ท าให้การด าเนินการ
ล่าช้าและอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานสูง เจ้าของกิจการไม่มีความรู้ทางด้านการแปรรูปผลไม้อบแห้ง 
ไม่มีหน้าร้านในการจัดจ าหน่าย เจ้าของกิจการไม่มีปัจจัยก าลังซื้อเครื่องจักร รวมทั้งผลผลิตของฝรั่งไม่เพียงพอใน
การน ามาแปรรูปในจ านวนที่มาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมทานผลไม้สดมากกว่าผลไม้แปรรูป สินค้าทดแทนมีราคาที่
ต่ ากว่า 2) การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง
สามารถน ามารับประทานเป็น ของว่างหรือสามารถน าไปเป็นของฝากก็ได้และผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งมีขนาด
พกพาสะดวก โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งมีขนาดอยู่ที่ 40 กรัม ในราคา 25 บาท กลยุทธ์ด้านราคา ผลิตภัณฑ์
แปรรูปฝรั่งอบแห้ง คือ วัตถุดิบ และกรรมวิธี ซึ่งวัตถุดิบในการท าฝรั่งอบแห้ง ประกอบด้วย ผลฝรั่งแท้ 99 เปอร์เซ็นต์ 
ผงขมิ้นสกัดจากธรรมชาติ 1 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือใช้ในการแต่งสี น้ าตาลแดง ต้นทุนคิดจากการซื้อวัตถุดิบมาท าการผลิต
ทดลอง ราคารวมอยู่ที่ 7 บาทต่อซอง  
 นอกจากน้ี ยังมีต้นทุนในส่วนของการด าเนินงาน ซึ่งรวมเท่ากับ 7 บาทต่อซอง โดยการค านวณจาก
ต้นทุน 14 บาท บวกก าไร 11 บาท รวมเป็นราคาปลีก 25 บาทต่อซอง กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย ขายตามตลาด
ร่มเขียว  (Green Market)  และในบูธตามห้างสรรพสินค้า  นอกจากน้ี ยังมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมโดยการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด การจัดท าโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ การโฆษณาผ่านรูปแบบแบน
เนอร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  การเปิดตัวผลิตใหม่ การทดลองและพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดท าใบ
โบรชัวร์ การให้ชิมสินค้า การเพ่ิมปริมาณฝรั่งอบแห้ง 20% การให้ของแถม  เมื่อซื้อสินค้าครบ 100 ซอง จะแถม
สินค้า 10 ซอง การจัดโปรโมชั่นลดราคาเมื่อซื้อสินค้าครบ 100 บาท รับส่วนลดทันที  5% 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด ฝรั่งอบแหง้ Guava จะหมด 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze the marketing environment and determine 
the marketing mix strategy in the development of dried guava "Ban Noi Yang Nam Hoi Pa", home 
address 194, Moo 10, Ban Yang Song, Na Bua Sub-district. Phen District, Udon Thani Province By 
using qualitative research methodology The tools used in the study were Interview using 
participatory techniques The research found that 1) Guava dehydrated processed products are 
depleted, lack of high value-added product development The owner has only one manufacturer 
and operator. Causing the operation to be delayed and may cause high operational errors The 
owner has no knowledge of dried fruit processing. There is no storefront in the distribution. The 
owner does not have the factor to buy machinery. As well as the production of guava is not 
enough to be processed in large numbers. Most consumers prefer fresh fruit rather than processed 
fruit. Replacement products have lower prices. 2) Determining the marketing mix strategy, namely 
product strategy, ie dried guava products can be eaten as Snacks or can be used as souvenirs and 
dried processed products are convenient to carry The dried processed products are 40 grams at 
the price of 25 baht. Price strategy Dried Guava products are raw materials and the method in 
which the raw materials for making dried guava consist of fruit 99 percent authentic turmeric 
powder extracted From 1 percent natural to use in the red brown color, the cost is calculated 
from the purchase of raw materials to produce the experiment The total price is 7 baht per 
envelope. In addition, there are costs in the operation. Which is equal to 7 baht per envelope, 
calculated from the cost of 14 baht plus a profit of 11 baht, including a retail price of 25 baht per 
envelope. Sold by the Green Market And in booths at department stores In addition, there is 
additional public relations by using social media. Marketing promotion strategies Creating online 
advertising channels Advertising via banner format New product design New production launch 
Experiments and development of new product flavors Brochure preparation Tasting the product 
Increasing the amount of dried guava 20% Providing free gifts when purchasing 100 products, will 
receive 10 envelopes, discount promotions when purchasing products at 100 baht, get 5% 
discount. 
  
Keywords 
 Marketing mix, Dried guava "Guava Jamod" 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ย่อหน้าท่ี 1 กล่าวถึงความส าคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ (ต้องมีข้อมูลหรือตัวเลขทาง
เศรษฐกิจประกอบ) (น ามาจากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมหภาค) 
 ย่อหน้าที ่2 กล่าวถึงบริบทของกลุ่มที่ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสะท้อนปัญหาที่
เกิดข้ึน (โดยน ามาจากประวัติของสวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ และเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรค) 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาดและก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด 
“สวนบ้านน้อย  ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้ 
ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง “สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอย 
พ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะ
หมด “สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับเจ้าของธุรกิจสวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ 
จ านวน 8 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด 
“สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) 
โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและเจ้าของธุรกิจสวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด 
“สวนบ้านน้อย  ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
     จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด “สวน

บ้านน้อย  ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.  ฝรั่งที่น ามาแปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
พืช  (GAP  พืช)   
2.  ฝรั่งที่น ามาแปรรูปสามารถเก็บผลผลิตได้ตลาดทั้งปี 
3.  เจ้าของกิจการมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ท าเกษตรเป็นอย่างดี 
4.  ฝรั่งที่น ามาแปรรูปมีต้นทุนที่ต่ า  ท าให้เจ้าของ
กิจการสามารถก าหนดราคาได้ต่ ากว่าคู่แข็ง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  ขาดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง 
2.  เจ้าของกิจการมีผู้ผลิตและด าเนินการเพียงคน
เดียว  ท าให้การด าเนินการล่าช้าและอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานสูง 
3.  เจ้าของกิจการไม่มีความรู้ทางด้านการแปรรูป
ผลไม้อบแห้ง 
4.  ไม่มีหน้าร้านในการจัดจ าหน่าย 
5.  เจ้าของกิจการไม่มีปัจจัยก าลังซื้อเครื่องจักร 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) 
1.  เจ้าของกิจการเป็นสมาชิกในเครือข่าย  Smart  
Farmer  จึงสามารถท าให้ผู้บรโิภครู้จักผลิตภัณฑ์ผลไม้
อบแห้งได้ง่ายข้ึน 
2.  เครือข่าย  Smart  Farmer  เปิดโอกาสให้สมาชิกได้
น าสินค้าของตนมาจ าหน่ายได้ภายในงานจัดแสดงสินค้า
ต่างๆ 
3.  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพมากข้ึนและต้องการ
ความสะดวกสบาย  ผลไม้อบแห้งพร้อมทานจึงเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือกของผู้บริโภค 
4.  การแข่งขันในอุตสาหกรรมแปรรูปยังไมสู่งมาก  
เน่ืองจากมีผู้ผลิตน้อยราย 

อุปสรรค (Threats) 
1.  ผลผลิตของฝรั่งไม่เพียงพอในการน ามาแปรรูปใน
จ านวนที่มาก 
2.  ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมทานผลไม้สดมากกว่าผลไม้
แปรรูป 
3.  สินค้าทดแทนมีราคาท่ีต่ ากว่า 
 
 

 
2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด 

“สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ” ที่อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 10 บ้านยางซอง ต าบลนาบัว อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะ
หมด ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งของ คุณกฤษดา แก้วส่อน สามารถน ามารับประทานเป็นของว่าง
หรือสามารถน าไปเป็นของฝากก็ได้และผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งมีขนาดพกพาสะดวก โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่ง
อบแห้งมีขนาดอยู่ที่ 40 กรัม ในราคา 25 บาท โดยมีส่วนผสม ดังน้ี ผลฝรั่งแท้ 99 เปอร์เซ็นต์ ผงขมิ้นสกัดจาก
ธรรมชาติ 1 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือใช้ในการแต่งสีของฝรั่ง น้ าปูนใสใช้ส าหรับแช่ผลฝรั่ง  เพ่ือให้ฝรั่งแข็งตัวจะท าให้เน้ือฝรั่ง
คงรูป น้ าตาลแดงใช้ส าหรับแช่ฝรั่งให้มีรสชาติที่หวาน  หอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งมีประโยชน์ส าหรับคน
ต้องการควบคุมน้ าหนัก ผู้บริโภคที่ต้องการสารอาหารจากฝรั่งและสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าผลไม้สด ซึ่งบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งเป็นแบบถุงฟอยด์ มีซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ต้ังได้ ซึ่งซองผลิตภัณฑ์
ลักษณะน้ีจะสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งได้อย่างชัดเจน 
 
  2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
   สิ่งที่พิจารณาในการต้ังราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง คือ วัตถุดิบ และกรรมวิธี ซึ่ง
วัตถุดิบในการท าฝรั่งอบแห้ง ประกอบด้วย ผลฝรั่งแท้ 99 เปอร์เซ็นต์ ผงขมิ้นสกัดจากธรรมชาติ 1 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือ
ใช้ในการแต่งสี น้ าตาลแดง ต้นทุนคิดจากการซื้อวัตถุดิบมาท าการผลิตทดลอง ราคารวมอยู่ที่ 7 บาทต่อซอง 
นอกจากน้ียังมีต้นทุนในส่วนของการด าเนินงาน ซึ่งรวมเท่ากับ 7 บาทต่อซอง โดยการค านวณจากต้นทุน 14 บาท  
บวกก าไร 11 บาท รวมเป็นราคาปลีก 25 บาทต่อซอง และถ้าซื้อสินค้าในการท าการผลิตเป็นจ านวนมาก ต้นทุนใน
การผลิตก็จะลดลงได้เป็นอย่างมาก  โดยการเปรียบเทียบราคาและปริมาณของคู่แข่งขันน ามาประกอบและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันโดนเน้นกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ
ที่ชอบรับประทานผลไม้และกลุ่มลูกค้าที่มีเวลาเร่งรีบในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 15 - 45 ปี เพ่ือท าให้ดึงดูดลูกค้า
มากข้ึน  เพราะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นสร้างคุณค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ซื้อ
สินค้าประเภทของฝาก ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน 
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  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
   ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง คุณกฤษดา แก้วส่อน ที่ท าจากผลฝรั่งแท้ที่มีส่วนผสมจากผลฝรั่ง
แท้ 99 เปอร์เซ็นต์ ฐานลูกค้าประจ าอยู่แล้ว ซึ่งมีทั้งในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี รวมไปถึงต่างจังหวัดที่เข้ามาซื้อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งจ านวนมาก เช่น หนองคาย หนองบัวล าภู ขอนแก่น  และขายตามตลาดร่มเขียว  
(Green Market) และในบูธตามห้างสรรพสินค้า นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมโดยการใช้สื่อโซเชียล
มีเดีย  (Social Media)  ในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์แปรรูป
ฝรั่งอบแห้งผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทั้งบนหน้าจอโน๊ตบุ๊ค (Notebook) และสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) เพ่ือให้รายละเอียดเก่ียวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และท า
ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและยังสามารถรับรู้ข้อมูลการอัพเดทต่างๆ  
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งของ คุณกฤษดา  แก้วส่อน ซึ่งมีช่องทางการขาย ดังน้ี 
   2.3.1 ผ่านช่องทางโทรศัพท์  ซึ่งมีฐานลูกค้าประจ าท่ีสั่งซื้อเป็นการสั่งจองสินค้าล่วงหน้าทาง
เบอร์โทรศัพท์ของ คุณกฤษดา แก้วส่อน โดยตรงเบอร์  095-5378707 
   2.3.2 สามารถเข้ามาดูผลิตภัณฑ์ได้ของ คุณกฤษดา แก้วส่อน โดยพิมพ์เข้าไปที่ช่องค้นหาใน
ชื่อดังน้ี เฟสบุ๊ค (facebook): สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ ไลน์ (Line): suanbannoy อินสตาแกรม (Instagram):  
suanbannoy  
   2.3.3 ขายตามตลาดร่มเขียว (Green Market) และงานการจัดนิทรรศการต่างๆ ตาม
ห้างสรรพสินค้า 
 
  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   ในส่วนของกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด มีการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดสินค้า
นิทรรศการในเครือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง นอกจากน้ัน ยังมีการ
จัดบูธตามห้างสรรพสินค้าชั้นน า เช่น เซนทรัลพลาซ่า ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง รวมไป
ถึงผู้บริโภคที่เคยรับประทาน เพ่ือเป็นความรู้และแนวทางเก่ียวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งและจะมีช่องทางการ
ติดต่อและบอกสถานที่จัดจ าหน่ายด้วย 
 
  2.5 การโฆษณา  (Advertising) 
   เป็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค ( facebook) และใน
รูปแบบแบนเนอร์ (Banner) เพ่ือให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางกิจการ คุณกฤษดา  แก้วส่อน เป็นการเชิญชวน
ให้ลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งรวมทั้งการออกบูธนอกสถานที่ เพ่ือไม่ให้ลูกค้าได้พลาดโอกาสในการ
รับรู้ข่าวสารต่างๆ 
 
   รูปแบบ: การจัดท าโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ 
   ก าหนดการ:  วันที่ 1 มกราคม -  31 ธันวาคม 2562 
   วิธีการ: สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทาง Facebook :  สวนบ้านน้อย  ย่างตามฮอยพ่อ 
   เง่ือนไข:  ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ฝรั่งอบแห้งได้ทางเพจและสามารถสั่ง
สินค้าได้ทางอินบ๊อคเฟสบุ๊ค  (Inbox  Facebook)  
   สื่อประชาสัมพันธ์:  ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
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   รูปแบบ: การโฆษณาผ่านรูปแบบแบนเนอร์ 
   ก าหนดการ:  วันที่  1  มกราคม –  30 มิถุนายน 2562 
  วิธีการ: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของงานได้ทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook)  
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 15,000 บาท 
 
   รูปแบบ: การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   ก าหนดการ: วันที่  1  มกราคม  2562  
   วิธีการ: สามารถดูบรรจุภัณฑ์ออกใหม่ได้ที่ช่องทาง Facebook : สวนบ้านน้อย ย่างตามฮอยพ่อ 
   เง่ือนไข: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ฝรั่งอบแห้งได้ทางเพจเฟสบุ๊ค  
   สื่อประชาสัมพันธ์: อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 2,000 บาท 
 
   รูปแบบ: การเปิดตัวผลิตใหม่ 
   ก าหนดการ: วันที่  1  มกราคม  2562  
   วิธีการ: สามารถเข้าร่วมงานได้ที่งานเกษตรของเครือข่าย Young Smart Farmer  
   เง่ือนไข: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของงานได้ทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook)  เลย 
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 
   รูปแบบ: การทดลองและพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์ใหม่ 
   ก าหนดการ: วันที่ 1 เมษายน 2562 - วันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่ 1  - 31 ตุลาคม 2562 
   วิธีการ: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของงานได้ทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) 
   เง่ือนไข: ลูกค้าบางท่านจะได้ชิมสินค้าทดลองตัวใหม่ โดยท าแบบสอบถาม และสุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคทีท่ดลองสินค้าใหม่ 
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 10,000 บาท 
 
   รูปแบบ: การจัดท าใบโบรชัวร ์
   ก าหนดการ: วันที่  1  มกราคม  2562  
   วิธีการ: สามารถเข้าร่วมงานได้ที่งานเกษตรเครือข่าย Young Smart Farmer และตลาดร่มเขียว  
   เง่ือนไข: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของงานได้ทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook)  
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 1,000 บาท 
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   รูปแบบ: การจัดบูธ 
   ก าหนดการ: วันที่  1 ม.ค.  – 30 เม.ย. 2562 และวันที่ 1 ก.ย.  – 31 ธ.ค. 2562  
   วิธีการ: สามารถเข้าร่วมงานได้ที่งานเกษตรของเครือข่าย Young Smart Farmer  
   เง่ือนไข: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของงานได้ทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook)  
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 8,000 บาท 
 
  2.6 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
   เป็นการท าการตลาดในรูปแบบการส่งเสริมการขายมีผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรัง่อบแห้งให้ทดลอง 
เมื่อมีการออกบูธขายเพ่ือให้ลูกค้าได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรัง่อบแห้ง  เมื่อมีความต้องการซื้อเพ่ือเป็นของ
รับประทานเล่นหรือเป็นของฝากให้แก่เพ่ือนและคนรู้จัก 
 
   รูปแบบ: การให้ชิมสินค้า 
   ก าหนดการ: วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
   วิธีการ: สามารถเข้าร่วมงานได้ที่งานเกษตรของเครือข่าย Young Smart Farmer  
   เง่ือนไข: ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของงานได้ทางเพจเฟสบุ๊ค (Facebook)   
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: 4,000 บาท มีการเพ่ิมปริมาณของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งในช่วงเวลาระยะสั้น 
เช่น เพ่ิมปริมาณ 20%  หรือเพ่ิมปริมาณ  30% 
 

   รูปแบบ: การเพ่ิมปริมาณฝรั่งอบแห้ง  20% 
   ก าหนดการ:  วันที่  1  มีนาคม  –  31  เมษายน  2562 
   วิธีการ:  สามารถดูรายละเอียดของโปรโมชั่นและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูป ฝรัง่อบแห้งได้ทาง 
เพจเฟสบุ๊ค (facebook) : สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ และสามารถซื้อสินค้าได้ที่ตลาดร่มเขียว (Green Market) 
ในวันศุกร์ - เสาร์ เวลา  06.00 - 09.00  น. และบูธจัดแสดงสินค้าของเครือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart  Famer) 
   เง่ือนไข: ลูกค้าท่ีจะซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ให้อินบ๊อค (Inbox) ได้ผ่านทางข้อความเฟสบุ๊ค  
(facebook):  สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ และลูกค้าท่ีอยู่ภายในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี ซื้อได้ที่หน้าร้านตลาดร่ม
เขียว (Green Market) และบูธจัดงานแสดงสินค้าได้เท่าน้ัน 
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ:  จ านวนเงิน 8,000 บาท มีการให้ของแถมเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า จ านวน 100 ซอง 
จะได้ของแถมเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งเป็นของแถมอีก 10 ซอง 
 

   รูปแบบ: การให้ของแถม เมื่อซื้อสินค้าครบ 100  ซอง จะแถมสินค้า 10  ซอง 
   ก าหนดการ:  วันที่ 1 สิงหาคม  -  31 ตุลาคม 2562 
   วิธีการ:  สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์  จะจัดส่งทางไปรษณีย์และซื้อได้ที่
ตลาดร่มเขียว ทุกวันศุกร์ – เสาร์ เวลา 06.00 - 09.00  น. และบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของเครือสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ (Smart Famer) 
   เง่ือนไข: ลูกค้าต้องซื้อสินค้าให้ครบต่อหน่วยที่ก าหนดจึงจะได้ของแถม 
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่ 194  หมู่ 10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี 
   งบประมาณ: จ านวนเงิน 12,000 บาท มีการลดราคาของผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง เมื่อ
ซื้อครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว้ เช่น  เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งครบ 100 บาท ได้รับส่วนลดทันที 5% 
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   รูปแบบ: การจัดโปรโมชั่นลดราคาเมื่อซื้อสินค้าครบ  100  บาท  รับส่วนลดทันที  5% 
   ก าหนดการ: วันที่  1  ธันวาคม  – 31  ธันวาคม  2562 
   วิธีการ: สามารถซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้งได้ที่ตลาดร่มเขียว (Green  Market) ทุกวัน
ศุกร์ -เสาร์เวลา 06.00 - 09.00 น.  และบูธจัดแสดงสินค้าของเครือสมาร์ทฟาร์มเมอร์  (Smart  Famer) 
   เง่ือนไข:  ลูกค้าต้องท าการกดไลท์และแชร์ (Like & Share)  ก่อนเมื่อต้องการรับสิทธ์ิส่วนสด
และมีจ านวนจ ากัด 
   สื่อประชาสัมพันธ์: ที่อยู่  194  หมู่  10  ต าบลนาบัว  อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
    งบประมาณ: จ านวนเงิน  7,000  บาท 

อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะ
หมดขาดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง เจ้าของกิจการมีผู้ผลิตและด าเนินการเพียงคนเดียว ท าให้การ
ด าเนินการล่าช้าและอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานสูง เจ้าของกิจการไม่มีความรู้ทางด้านการแปรรูป
ผลไม้อบแห้ง ไม่มีหน้าร้านในการจัดจ าหน่าย เจ้าของกิจการไม่มีปัจจัยก าลังซื้อเครื่องจักร รวมทั้งผลผลิตของฝรั่งไม่
เพียงพอในการน ามาแปรรูปในจ านวนที่มาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมทานผลไม้สดมากกว่าผลไม้แปรรูป สินค้า
ทดแทนมีราคาที่ต่ ากว่า แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้ ธุรกิจสวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ  สรัสวดี  เผือกสกนธ์ (2541) ได้บอกปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนดิน ใน
การปลูกบ ารุงต้นฝรั่งเพ่ือให้ออกผลได้ตรงตามฤดู 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ธุรกิจสวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริงแท้ ศริพานิช 
(2538) ได้มีการพัฒนาสวนฝรั่งให้ประสบผลส าเร็จรงตามเป้าหมายที่คาดการไว้ และเป็นการช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพของพ้ืนดินให้อุดมสมบูรณ์มากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สวนบ้านน้อย ย่างน าฮอยพ่อ ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และความ
ประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่งอบแห้ง Guava จะหมด เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์น้้าตาลสดจากดอกมะพร้าว   
กรณีศึกษา สวนสินธ์ภมร ต้าบลสร้อยพร้าว อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

THE MARKETING MIX DEVELOPMENT FOR COCONUT NECTAR PRODUCTS:  
A CASE STUDY OF SINPAMORN FARM, SOIPROW SUB-DISTRICT,  

NONGHARN DISTRICT, UDON THANI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

             การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว ของสวนสินธ์ภมร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดพบว่าน้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถปลูกได้ง่ายในชุมชน มีกระบวน 
การผลิตไม่ซับซ้อน  แต่ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก และผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 2) การก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาด ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นขวดสีชาเพ่ือรักษาคุณภาพ
ของสินค้าให้มีการเก็บรักษาที่ยาวนาน มีรูปทรงที่สวยงาม เหมาะกับการบริโภคและออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี
ข้อมูลของสินค้า ครบถ้วน ชัดเจน  กลยุทธ์ด้านราคา ได้แก่ การต้ังราคาระดับกลางเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดย
ค านวณจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ บวกเพ่ิมกับก าไร กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย ได้แก่ เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
ให้มากย่ิงข้ึนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้า โดยมีหน้าร้านที่หลากหลาย และใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นหลักในการซื้อ
ขายสินค้า กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้า ทั้งโซเชียล
มีเดียรวมทั้งวิทยุ  
 
ค้าส้าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว  สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study and analyze the marketing environment and 2) 
develop a marketing mix in the development of coconut nectar products, produced by 
Sinpamorn Farm. This research was qualitative and the research instruments included interview 
techniques such as community participation. The research found that 1) coconut nectar is a 
nutrient-rich food and easy to grow in the community area and that the production process is 
uncomplicated. On the other hand, coconut nectar is not yet known by consumers and the 
product perishes quickly in storage. 2) In determining the marketing mix strategy, with regard to 
product strategies, the packaging was developed to be a brown glass bottle to keep the coconut 
nectar fresher for a longer period of time. The shape of the bottle was designed to allow easy 
drinking. The label design was focused on providing product details and nutritional information. 
With regard to pricing, the price was set as the medium price strategy to penetrate the market. 
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The price was calculated from total unit production cost plus desired profit. As for distribution 
channels, social media was used to order the products. Furthermore, other distribution channels 
were expanded to a variety of stores in Udon Thani. As for promotion, public relation strategies 
via social media and radio were used to increase sales. 
 
Keywords 
 The marketing mix, Coconut nectar,  Marketing environment 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันตลาดของน้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว มีการแข่งขันที่เข้มข้นเพ่ิมข้ึนมากเน่ืองจากเป็นสินค้าที่
สามารถเข้าตลาดได้ง่าย แต่สินค้าน้ าตาลสดจากดอกมะพร้าวส่วนใหญ่จะมีสารเจือปน ที่เป็นวัตถุกันเสียและมีการ
ผสมน้ าตาลเพ่ือเพ่ิมความหวานให้กับสินค้า ยังไม่มีน้ าตาลสดที่มาจากธรรมชาติแท้แบบร้อยเปอร์เซ็น ต์ เน่ืองจาก
สามารถเก็บได้ในเวลาที่สั้น ท าให้เกิดปัญหาในการกระจายสินค้าและมีเวลาขายที่สั้นเช่นกัน แต่ยังมีผู้บริโภคบาง
กลุ่มที่ต้องการเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพที่มาจากธรรมชาติแท้ๆ ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าให้โทษที่อาจตามมา
จากการผสมน้ าตาลและสารเจือปนชนิดอื่นๆท าให้สวนสินธ์ภมรได้มองเห็นโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในเรื่องของสุขภาพ 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว อ าเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน าไปใช้วางแผนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพของสินค้าให้มีการเก็บรักษาท่ียาวนาน มีรูปทรงที่สวยงาม เหมาะกับ
การบริโภคและเพ่ิมฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลของสินค้าครบถ้วน  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว สวนสินธ์ภมร ต าบล
สร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 2.  เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว 
สวนสินธ์ภมร ต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับนายนิมิต สินธ์ภมร  โดยก าหนดการวิจัย
ออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ สวนสินธ์ภมร ต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและนายนิมิต สินธ์ภมร เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจาก
ดอกมะพร้าว ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
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ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว ต าบลสร้อย
พร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบ
ข้อมูลในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว ต าบลสร้อยพร้าว 

อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. วัตถุดิบต้นมะพร้าวปลูกง่ายและให้ผลผลิตตลอดปี 
2. ไม่ผสมสารกันบูดหรือสารเจือปนที่ก่อให้เกิดอันตราย 
3. ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชณาการสูง ช่วยลดความดัน

โ ล หิ ต  ค วบ คุ ม ร ะ ดั บ น้ า ต า ล ใ น เ ลื อ ด  ร ะ ดั บ
โคเลสเตอรอลและน้ าหนักตัว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จัก 
2. เงินทุนและก าลังการผลิตต่ ามีจ ากัด  
3. จ าเป็นต้องการควบคุมคุณภาพสินค้าเพ่ิม 

เช่น กลิ่น สี และความหวาน เป็นต้น 
4. เกษตรกรในชุมชนไม่มีความรู้ในการปลูก

ต้นมะพร้าว 
5. กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนสามารถ

ลอกเลียนแบบได้ง่าย 
โอกาส (Opportunities) 

1. ผู้บริโภคที่มีความสนใจอาหารสุขภาพมีแนวโน้มเพ่ิมมาก 
2. ผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์มากย่ิงข้ึน 
3. สภาพอากาศร้อน ท าให้ผู้บริโภคเลือกเครื่องด่ืมที่ให้

ความสดชื่นข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
1. ผลิตภัณฑ์หมดอายุเร็ว และเก็บไว้ไม่ได้

นาน 
2. บรรจุภัณฑ์ไม่มีความน่าเชื่อถือและขาด

เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
3. ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักภายในชุมชน 

  
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว 
ต าบลสร้อยพร้าว อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของสวนสินธ์ภมร ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว สรุปได้ ดังน้ี 
 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากน้ าดอกมะพร้าวได้บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วขนาด 330 Ml. พร้อมต้ังชื่อ
ว่า “Coco King by สินธ์ภมร”  ผลิตภัณฑ์ท ามาจากน้ าดอกมะพร้าว 100%  ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ให้รสชาติที่มีความ
หวานที่พอเหมาะ จะท าให้รู้สึกสดชื่นเมื่อได้รับประทาน พร้อมทั้งมีประโยชน์อีกมากมาย โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
ดังน้ี 
   2.1.1  ชื่อ “Coco king by สินธ์ภมร” 
    มีความหมายว่า Coco แปลว่า มะพร้าว King แปลว่า ราชา Coco King คือ ราชา
มะพร้าว เราจะก้าวข้ึนเป็นผู้น าด้านคุณภาพ ของสินค้าน้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว จากกระบวนการผลิตที่สด
สะอาด และวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ 100% และราคาที่ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่า Coco king ราชาน้ าตาลสด 
จากดอกมะพร้าว 
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   2.1.2  สโลแกน “น้ าตาลสดจากน้ าดอกมะพร้าวแท้ 100%” 
    เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ว่าน้ าตาลสดของเราท ามาจากน้ าดอกมะพร้าว 100% โดยที่ไม่มี
สารเจือปน 
   2.1.3  กลุ่มเป้าหมาย 

2.1.3.1 กลุ่มเพศหญิงและชาย 
2.1.3.2 กลุ่มอายุ  20 – 60 ปี 
2.1.3.3 ผู้ที่ชอบเครื่องด่ืมเพ่ือความสดชื่น 

 

 
 

ภาพที ่1 โลโก้ “Coco King by สินธ์ภมร” 
 

  2.1.4 รูปภาพ “ดอกมะพร้าว” 
     เพ่ือบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ท ามาจากดอกมะพร้าว 100% และเพ่ือความโดดเด่นสวยงาม
ให้เกิดการจดจ า 
   2.1.5 พ้ืนหลังใช้ สีเขียว – สีเหลือง 
     สีเขียว  แสดงให้เห็นถึง  ความเป็นธรรมชาติ   ความเป็นสวนมะพร้าว 
     สีเหลือง แสดงให้เห็นถึง แสดงถึงความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์น้ าดอก
มะพร้าว 
   2.1.6 ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 330 Ml.  
     เพ่ือปริมาณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถพกพาได้ง่าย 

  2.1.7 ส่วนผสมหลัก 
น้ าดอกมะพร้าว 100% 

2.1.8 บรรจภุัณฑ์ 
    ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นขวดแก้วขนาด 330 Ml ผลิตภัณฑ์จะมีความเป็นกลางและจะไม่ท า

ปฏิกิริยาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยสูงเพ่ือสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้
หลายครั้งไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพสามารถทนความร้อนสูงและความเย็นจัดได้ดีผลิตภัณฑ์ฝาปิดแบบฝาจีบเพ่ือ 
ป้องกันอากาศหรือฝุ่นเข้าขวดได้ยาก 
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  2.1.9 ราคา “Coco King By สินธ์ภมร” 
ปริมาณ 330 Ml. ขวดละ 30 บาท 

 2.1.10 ผลิตภัณฑ์มีอายุยาวนาน  7 – 14 วัน 
คุณภาพที่ดีที่สุดจะเก็บได้นานถึง 7 - 14 วัน เพราะน้ าตาลสดจากน้ าดอกมะพร้าวจะมี

รสชาติที่อร่อยเหมาะสมกับการบริโภค 
 
  2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
   การพิจารณาในการต้ังราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ “Coco King By สินธ์ภมร” โดยการค านวณจาก
ต้นทุน 15 บาท บวกก าไร 15 บาท  รวมเป็นราคาปลีก 30 บาท/ขวด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นสร้าง
คุณค่าเมื่อเทียบกับราคาท่ีมีความสมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์  
 
  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ้าหน่าย (Place)  
   ในปัจจุบัน Coco king by สินธ์ภมร มีช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่า
คู่แข่งและไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงจึงได้ท าการขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน โดย 
   2.3.1 การสร้างแฟรนไชส์ และ การขยายร้านไปจังหวัดใกล้เคียง 
   2.3.2 การขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยใช้ Social Media 
   2.3.3 การจัดส่งสินค้า 
 
   2.3.1 การสร้างแฟรนไชส์ และ การขยายร้านไปจังหวัดใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่2 ตัวอย่าง การจัดหน้าร้าน Coco king by สินธ์ภมร 
 

  การขยายร้านค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือเป็นการสะดวกต่อผู้บริโภคในท้องถ่ินและสร้าง  
แฟรนไชส์โดยจะมี ถังเก็บความเย็น กระบวยตักน้ า ป้ายแฟรนไชส์ และยังสามารถซื้อน้ าตาลสด 15 ลิตร แฟรนไชส์
ของเราได้มีการต้ังระบบจัดการภายในแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานทั้งเรื่องคุณภาพสินค้า ราคา บริการ เพ่ือสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นการท าให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย โดยจัดต้ังข้ึนจังหวัดละ 1 สาขาเท่าน้ัน เน่ืองจากหากมี
ร้านค้าภายในจังหวัดมากเกินไปจะท าให้เกิดปัญหาในการแย่งลูกค้า ส าหรับผู้ที่ต้องการขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆ 
จะมีราคาพิเศษในการซื้อสินค้าส าหรับสมาชิกเท่าน้ัน 
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  2.3.2 การขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยใช้ Social Media 
 

 
 

ภาพที ่3 ตัวอย่าง Page Facebook Coco king by สินธ์ภมร 
 

 
 

ภาพที ่4 ตัวอย่าง Line Coco king by สินธ์ภมร 
 

การขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายนอกจากสื่อออนไลน์แล้วยังมีการขยายช่องทางในรูปแบบ
การจัดจ าหน่ายผ่านทางหน้าร้านในจังหวัดอุดรธานี และขยายสาขาไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้ามา
ใช้บริการซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกมากย่ิงข้ึน พร้อมทั้งมีการขนส่งไปยังพ้ืนที่ต่างๆ มากข้ึน 
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  2.3.3   การจัดส่งสินค้า 

 
ภาพที ่5 ตัวอย่าง รถขนส่งสินค้า Coco king by สินธ์ภมร 

 
 การจัดส่งสินค้า การขนส่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหารช่องทางการจัด

จ าหน่าย เพราะการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะหมายถึงความสามารถในการกระจายตัวสินค้าได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง
ตามชนิด ปริมาณ ที่ตลาดต้องการและทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ โดยการขนส่งของทางร้านจะมีความแม่นย าและ
รวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เช่น การขนส่งสินค้าด้วยรถของทางร้าน Coco king by สินธ์ภมร 
 
  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   สวนสินธ์ภมรเน้นการส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคทั่วไปรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ าตาลสด
จากดอกมะพร้าทางออนไลน์เป็นหลัก เน่ืองจากกลุ่มวัยรุ่นได้ใช้ สื่อโซเชียลแทบจะเป็นชีวิตประจ าวันไปแล้วและ
ปัจจุบันกลุ่มวัยท างานรวมไปถึงวัยสูงอายุเริ่มมีการใช้ สื่อโซเชียลในปริมาณที่มากข้ึนจากเดิมมาก สวนสินธ์ภมรจึง
มองว่าสื่อออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักในการส่งเสริมการขายได้ดี และถนนคนเดินที่เป็นสถานที่ขายของ ที่ก าลังเป็น
ที่นิยมของคนอุดรธานีในเวลาน้ี สวนสินธ์ภมรจะมีบูทสินค้าในทุกๆวันที่มีถนนเดิน เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางการจัด
จ าหน่ายของสินค้า และมีการแจกเครื่องด่ืมขนาดทดลอง เพ่ือสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค เน่ืองจากยังเป็นสินค้าใหม่ 
มีบัตรสะสมแต้มเพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการซื้อของลูกค้า 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าวยัง
ขาดการรู้จักในกลุ่มลูกค้า จากการที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาด จึงไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้
ให้กลุ่มลูกค้าได้เป็นที่รู้จัก  ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองยังขาดองค์ประกอบที่ดีของตัวสินค้า ในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ อายุ
การเก็บรักษา ความโดดเด่นในบรรจุภัณฑ์เพ่ือดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า และเพ่ิมความหน้าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ 
สอดคล้องกับงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จง บุญประชา(2553) ที่พบว่าจ าเป็นอย่างย่ิงที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้ลูกค้าได้รู้จักและเป็นการสร้างตราสินค้าให้ติดตลาดต้องมีการประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นจ านวนมาก มีความ
คล้ายคลึงกัน มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก อีกท้ังผู้บริโภค
บางกลุ่มยึดติดว่าสมุนไพรเป็นความไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาด
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ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้สวนมะพร้าวสินธ์ภมรไม่
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า สวนมะพร้าวสินธ์ภมร สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษ
รัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี (2558) ท่ีได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า การ
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความ
ภูมิใจให้กับกลุ่มฯ เป็นอย่างมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สวนมะพร้าวสินธ์ภมร ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และความประเมินผล
ความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากดอกมะพร้าว เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปเมล่อนอบแห้ง: กรณีศึกษา 
กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อุดรธานี 

 THE MARKETING MIX DEVELOPMENT OF DRIED MELON PRODUCTS:  
A CASE STUDY OF YOUNG SMART FARMER GROUP IN UDON THANI 

เศรษฐศักด์ิ ชัยฤทธ์ิ 1 นวรัตน์ พิณรัตน์1 ปริญญา วสวานนท์1 ไกรสิทธ์ิ ทิพรัตน์1 อภิชญา มนภูมา1 
ประภาพรรณ อรัญทิตย์1 วรรณสิริ วัฒนสูตร1 และ ศิศวิมล  บัวราษฎร์1 

Setthasak  Chairit, Navarat  Pinrat, Parinya Vasavanont, Kaisit  Thipparut, Apichaya  Monpuma, 
Praphapun  Arantid, Wansiri Watthanasut and Sisawimol  Buarat 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2) หาแนวทาง
ในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผลิตภัณฑ์เมล่อนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใด มีเพียงผลเมล่อนสดเท่าน้ัน ราคาปัจจุบันของ
ตลาดเมล่อนขนาดมาตรฐาน อยู่ที่ 130 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน มีช่องทางการ
จัดจ าหน่ายหลายช่องทาง โดยหลักๆ จัดจ าหน่ายที่ฟาร์ม รองลงมาคือทางออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่ม
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในเรื่องการเกษตรเท่าน้ัน ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการท าการส่งเสริมการตลาด
มากนัก 2) แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า การน าเมล่อนที่ได้รับมาตรฐานมาผ่านกระบวนการ 
การอบแห้งโดยเครื่องอบลมร้อนน้ัน ผลที่ออกมาคือ เมล่อนน้ันยังคงความหวานและกลิ่นหอมในตัวของมันเองได้ดี 
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจแก่ผู้บริโภค และสร้างการรับรู้เพ่ิมมากข้ึน ราคาพิจารณาจากการค านวณ
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งที่เกิดข้ึนบวกกับก าไรที่ต้องการ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งขันน ามา
ประกอบกัน เพ่ิมช่องทางในการจัดหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย และเพ่ิมช่องทางในการช าระเงิน นอกจากน้ี  ยังให้
ความส าคัญกับการท าการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
เมล่อนอบแห้ง 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  เมล่อนอบแห้ง 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to 1) study and analyze the marketing environment 2) to define 
the marketing mix development for the dried melon products of the Young Smart Farmer Group 
in Udon Thani, using qualitative research methodology. The research instruments included 
interviews and focus groups. The result of the research found that 1) the melons had not been 
developed or processed into a product, and were simply fresh melons. The current standard 
price of fresh melons sold at market is 130 Baht per kilogram, with each species of melon having 
different prices. There are a variety of distribution channels with the principal distribution channel 
being the farm. The secondary channel is through online marketing. With regard to marketing 
promotion, farmers are typically only knowledgeable about agriculture and tend not to have 
much knowledge and ability in marketing promotion. 2) Following the guidelines of the marketing 
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mix, it was found that passing the melons through a drying process using drying apparatus, 
resulted in a dried melon product that maintained its distinct sweetness and aroma. The 
packaging of the product was designed to be recognisable and attract consumers. The price of 
the product was set by calculating the cost of unit production and adding the desired profit. A 
comparison was then made with the price of competing products. Distribution channels were 
expanded through social media and the range of payment methods was enlarged. Aside from 
that, priority was placed on marketing communication through online media to creating 
awareness of the dried melon product among the target group of consumers. 
  
Keywords 
 Marketing Mix, Drying Melon 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลาดสุขภาพของไทยเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมี
มูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี พฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หันมาใส่ใจสุขภาพ เลือก
ทาน เลือกบริโภคอย่างมีวินัย หันมาออกก าลังกาย ดูแลตัวเองมากข้ึน เน่ืองจากผู้บริโภคต่าง ตระหนักกับข้อมูล
มากมายที่มีการน าเสนอออกมาว่า การมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย มีรูปกาย ภาพลักษณ์ที่ดีน้ัน จ าเป็นต้องเอาใจใส่
กับการเลือกบริโภค เลือกจัดระเบียบชีวิตอย่างมีระบบ (อธิป อัศวานันท์ , 2557) จ านวนรายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน และ
การขยายตัวของเมือง ท าให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและดูแลตัวเองในมิติต่างๆ กัน
มากข้ึน โดยมีเป้าหมายส าคัญไปสู่การเป็นคนใหม่ที่ดีย่ิงข้ึน หรือกลายเป็น Better Version ของตัวเอง ท าให้เกิด
เป็นกระแสในการดูแลตัวเองในหลายๆ ด้าน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพ่ือท าให้เป็นผลดีต่อ
ตัวเองมากข้ึน ทั้งในเชิงสุขภาวะร่างกาย อารมณ์และสุขภาพจิตใจ ซึ่งผู้บริโภคชาวไทยไม่เพียงแต่หันหลังให้
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในอดีต แต่กลับเริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภคมากข้ึน และเริ่มมีความตระหนักมาก
ย่ิงข้ึนต่อสิ่งที่ก าลังจะรับประทานเข้าไปหรือการดูแลร่างกายต่างๆ ตลาดอาหารหรือผลไม้เพ่ือสุขภาพ จึงเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะผู้บริโภคจึงนิยมบริโภคผลไม้ที่มีประโยชน์  ในปี 2559 ท่ีผ่านมาประเมินว่าไทยมีปริมาณการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ทั้งหมด 2.8 ล้านตัน มูลค่า 119,630 ล้านบาท มีอัตราเติบโต 19% เมื่อเทียบกับปี 2558 คิดเป็น
สัดส่วน 13% ของมูลค่าส่งออกอาหารไปต่างประเทศทั้งหมด และแนวโน้มอุตสาหกรรมผลไม้จะยังมีทิศทางเติบโต
ข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยคาดว่าในอนาคตตลาดผลไม้แปรรูปที่มีลักษณะเป็นขนมขบเคี้ยวที่
รับประทานได้ง่าย เช่น ผลไม้ทอด ทอฟฟ่ีผลไม้ และผลไม้อบแห้ง จะมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ตอบโจทย์กระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ก าลังมาแรง  เน่ืองจากการมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การท าเกษตรกรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ ท านา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ แต่ที่จะน าจะเสนอ
ถึงการท าเกษตรกรรมยุคน้ี น่ันก็คือผลไม้ชนิดต่างๆ ที่น าไปสู่การเกษตรในเชิงนวัตกรรมที่ท าให้เกิดการแปรรูปของ
ผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิม โดยที่นอกเหนือการจ าหน่ายผลไม้เป็นลูกๆ
ออกจากต้นสู่ท้องตลาด ดังน้ันเมล่อนก็เป็นผลไม้อย่างหน่ึงที่เกษตรกรเลือกในการปลูกท าเกษตรกรรม โดยเกษตรกร
ในยุคน้ีไม่ได้มีการปลูกที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆและสร้างพันธ์ของเมล่อนเท่าน้ัน ยังมีการน าตัวผลของเมล่อนมาสร้างการ
เพ่ิมมูลค่าข้ึนมาโดยมีการวาดตัวการ์ตูนบนผลของเมล่อน เพ่ือให้มีราคาที่สูงข้ึนและให้ผู้บริโภคได้เกิดความสนใจที่
จะเลือกซื้อเมล่อนมากข้ึน เมล่อน จัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูล FamilyCucurbitaccae เป็นผลไม่ใช้รับประทานผลสุก
มีกลิ่นหอม และรสหวานน่ารับประทาน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่แห้งร้อน แสงแดดจัด ปัจจุบันน้ีมีการผลิตลูกผสม
ออกมาหลายพันธ์ุที่เจริญ ได้ดีในสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย การผลิตที่มีคุณภาพสู งจ าเป็นต้องเอาใจใส่ใน
การปลูกเป็นอย่างดี เมล่อนสามารเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
หันมาบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากข้ึน และเอกลักษณ์ของผลไม้เขตร้อนของไทยที่มีความหลากหลาย จะท าให้การ
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เติบโตยังคงมีสูงโดยเฉพาะตลาดผลไม้แปรรูป ส่วนของน้ าผลไม้ คาดว่าในอนาคตจะปรับไปในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
แบบผง หรือพร้อมชงมากย่ิง ข้ึนเพ่ือให้ เข้ากับวิถีชีวิตของผู้บริโภค และยังเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งของ
ผู้ประกอบการอีกด้วย ผลไม้อบแห้ง คือผลไม้สดที่ผ่านกระบวนการรีดน้ าออกด้วยความร้อน จึงท าให้สูญเสียวิตามิน
ซีและมีการแต่งรสชาติด้วยน้ าตาล ท าให้ปริมาณน้ าตาลสูง แคลอรีสูง แต่กลับอุดมด้วย "ใยอาหาร" หรือไฟเบอร์ที่
ช่วยให้ระบบขับถ่ายท างานดี และปราศจากไขมันสะสมในร่างกายผลไม้อบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าผลไม้
ที่อยู่ในสภาพดี ไม่เน่าเสีย โดยอาจน ามาผ่าน กรรมวิธีการหมักดองหรือแช่อิ่มก่อนหรือไม่ก็ได้ มาลดความชื้นตาม
ต้องการโดยใช้แสงแดดหรือน าไปอบทั้งน้ีอาจปรุงแต่งกลิ่น (flavoring agent) หรือรสด้วยส่วนประกอบอื่นที่
เหมาะสม เช่น น้ าตาลเกลือพริกด้วยก็ได้จึงท าให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผลไม้อบแห้งกันมากข้ึน เน่ืองจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ รับประทานเป็นของทานเล่นอีกท้ังสามารถซื้อเป็นของฝากได้ และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 
ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในฤดูกาลก็ตามก็สามารถบริโภคได้ทุกฤดูกาล 
 เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) คือ ผู้ที่มีความสนใจหรือประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 
ไม่จ ากัดเพศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินงานสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาต้ังแต่ ปี 2551 มุ่งเน้นการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ 
และการใช้ระบบสารสนเทศ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความสามารถด้านการเกษตร 
ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดจนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้น า ทาง
การเกษตรในท้องถ่ิน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กร
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนท าให้ชุมชน
เติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด และหาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง กลุ่ม
ยังสมาร์ท  ฟาร์มเมอร์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็น
การน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี 
 2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง กลุ่มยังสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ อุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี  
จ านวน 20 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จ านวน 16 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
เหตุผลในการเลือกผลไม้มาปลูกในฟาร์มและความเป็นมาของฟาร์ม จ านวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 ความต้องการที่จะแปร
รูปผลไม้ภายในฟาร์ม เพ่ือที่จะเพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมรายได้ให้กับฟาร์ม จ านวน 10 ข้อ โดยสัมภาษณ์ นายสิวะนันท์ พุก
พันธ์ุ เจ้าของร็อคเกอร์ฟาร์ม และสมาชิกของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี จ านวน 18 คน และวิธีการสังเกต 
(Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 ข้ันตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมล่อนอบแห้ง 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาการด าเนินงานทางการตลาด พบว่า สมาชิกหรือเกษตรกรภายในกลุ่มน้ันยังขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและในด้านการด าเนินงานทางด้านการตลาดพอสมควร ยังไม่มีความรู้ความใจ
ในการท าการตลาดหลังจากผลิตผลผลิตจากฟาร์ม  อีกท้ังยังมีคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่สมาชิกยังสมาร์ท
ฟาร์มน้ันยังได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
บริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเน่ือง และยังมีหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนในโครงการของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อีกด้วย ซึ่งมีคู่แข่งขันดังต่อไปน้ี คู่แข่ง
ทางตรง ได้แก่ เมล่อนอบแห้ง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ คู่แข่งทางอ้อม  ผลไม้อบแห้งตราสินค้าดอยค า กระเจี๊ยบ
เขียวอบกรอบ จังหวัดปทุมธานี กีว่ีอบแห้ง จังหวัดเชียงราย มะละกอสไลด์อบแห้ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มะม่วง
อบแห้ง จังหวัดอุดรธานี ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่อบแห้ง จังหวัดสมุทรสงคราม  ล าไยอบแห้ง จังหวัดเชียงใหม่ 
กระเจี๊ยบดอกอบแห้ง จังหวัดนครราชสีมา สัปปะรดอบแห้งหวานน้อย จังหวัดสมุทรปราการ มะละกออบแห้ง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

     1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ เมล่อน เป็น ผลผลิตเมล่อนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใด 
มีเพียงผลเมล่อนสดเท่าน้ัน รวมถึงผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่อยู่ภายในฟาร์ม ซึ่งเมล่อนที่ท าการเพาะปลูกน้ัน มีทั้งหมดสาย
พันธ์ุ 6 สายพันธ์ุ ได้แก่ สายพันธ์ุบารมี สายพันธ์ุแสนหวาน สายพันธ์ุจันทร์ฉาย สายพันธ์ุมิยาบิ สายพันธ์ุยูบาริดคิงส์ 
และ สายพันธ์ุ Kiss me ท าการเพาะปลูกในโรงเรือน และดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด ได้รับมาตรฐาน GAP จาก
ส านักงานเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และสามารถเพ่ิมยอดขายให้กับครอบครัวอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถปลูกได้ตลอด
ทั้งปี 

 1.2 ด้านราคา ราคาปัจจุบันของตลาดเมล่อนขนาดมาตรฐาน อยู่ที่ 130 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแต่ละ
สายพันธ์ุก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน แต่ราคาไล่เลี่ยกัน ไม่ต่างกันมากนัก โดยเมล่อน 1 ลูกจะมีน้ าหนักประมาณ 1.5 – 2 
กิโลกรัมข้ึนไป โดยขนาดใหญ่เกรด A จะมีน้ าหนักประมาณ 1 กิโลกรัมข้ึนไป ราคารับซื้อจากไร่ประมาณลูกละ 85 
บาทส่วนเกรด B ขนาดต่ ากว่า 1 กิโลกรัม ราคาขายปลีกตามตลาดทั่วไปลูกละ 50-80 บาท ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาสูง 
ท าให้เกษตรกรบางคนบางคนมีก าไรจากการขายเมล่อน 2- 3 แสนบาทต่อเดือน 

 1.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย สมาชิกกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลาย
ช่องทาง โดยหลักๆจัดจ าหน่ายที่ฟาร์ม และอีกหน่ึงช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางสังคมออนไลน์  และได้มีการ
ออกบูธซึ่งเป็นกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือจัดแสดงสินค้าให้เผยแพร่สู่ผู้บริโภค การจัดจ าหน่ายของผลผลิตชนิดต่าง 
ได้แก่ ข้าวโพดหวานแดงสายพันธ์ุราชินีทับทิมสยาม เมล่อนเน้ือส้ม แตงโมเน้ือส้ม ผัก ถ่ัวฝักยาว ข้าวโพดเพียวไวท์  
แตงโม เป็นต้น  เป็นการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ิมเพ่ือความสม่ าเสมอทางรายได้ตลอดปี ไม่ต้องพ่ึงพากับภาวะ
ของการท่องเท่ียวมากนัก โดยระดับราคาจ าหน่ายจะใกล้เคียงกับคู่แข่งขัน 

 1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความรู้
ความสามารถในเรื่องการเกษตรเท่าน้ัน ยังไม่มีความรู้ความสามารถในการท าการส่งเสริมการตลาดมากนัก การ
อบรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยคืออบรมให้กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน ทั้งทางด้านการเกษตร
และทางด้านการตลาด ท าให้กลุ่มท าการประชาสัมพันธ์โดยการจัดแสดงสินค้าในงานอื่นๆ เช่น งานเกษตรแฟร์ งาน
จัดแสดงสินค้าโอท็อป ฯลฯ  
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2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ 
SWOT พบข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ราคาถูกกว่าคู่แข่ง เน่ืองจากต้นทุนการผลิตต่ ากว่า
คู่แข่งเพราะไม่ใช้สารเคมี 
2. กระบวนการผลิตเมล่อนอบแห้งที่พิถีพิถัน ให้ได้มาซึ่ง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน GAP กระทรวงเกษตร
จังหวัดอุดรธาน 
4. พ้ืนที่เพาะปลูกเป็นดินที่มีคุณภาพไม่มีสารพิษเจือปน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้ผลิตไม่มีเวลาดูแลฟาร์มอย่างเต็มที ่
2. ขาดทรัพยากรแรงงานในการผลิต 
3. ขาดความช านาญด้านการผลิต 
4. ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง ยังไม่ เป็นที่รู้จักของ
ผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธาน 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีการเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูธในงานต่างๆ ที่ท าให้
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 
2. มีโอกาสได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้บุคคลภายนอกได้รับ
รู้ท าให้ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ที่ก าลังจะออกมาใหม่ 
3. ทางฟาร์มเป็นสมาชิกของกลุ่ม Young Smart 
Farmer จังหวัดอุดรธานีจึงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม
ต่างๆ เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

อุปสรรค (Threats) 
1. ตลาดคู่แข่งมีความช านาญด้านการผลิต 
2. คู่แข่งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหนือกว่า 
3. กิจการของคู่แข่งได้ก่อต้ังข้ึนมาก่อนจึงท าให้มีฐาน
ลูกค้าท่ีมากกว่า 
4. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ ยังไม่ เกิดการรับรู้ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  
 3. แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์  ได้จัดการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เมล่อน
อบแห้ง สรุปได้ดังน้ี  
     3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เมล่อนอบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ง่าย 
รับประทานได้ทันที  โดยเมล่อนที่น ามาผ่านกระบวนการอบแห้งน้ัน เราได้คัดสรรสายพันธ์ุที่มีคุณภาพ และรสชาติ
หอมหวานมาอย่างพิถีพิถัน มีกรรมวิธีการผลิตอย่างเป็นล าดับข้ันตอนที่ใส่ใจมาเป็นอย่างดี มีรสชาติคงเดิมจากเม
ล่อนสด จึงสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้มาซื้อและบริโภคเป็นจ านวนมาก จนเกิดการบอกต่อคุณประโยชน์ของตัวเม
ล่อนอบแห้งอย่างแพร่หลายให้กับลูกค้าคนอื่นๆ เช่นเดียวกัน โดยส่วนประกอบ คือ เมล่อนสายพันธ์ุจันทร์ฉาย  
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        กว้าง 12 cm 
 

 
 

 
ภาพที ่1 ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งตามแนวทางการพัฒนาของผู้วิจัย 

 
 

 
 

ภาพที ่2 ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งตามแนวทางการพัฒนาของผู้วิจัย 
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1. สีด า :  สื่อถึงความโดดเด่นของตัวอักษร 
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ : Rocker Farm 
3. รูปเมล่อน : สื่อถึงการคัดสรรผลผลิตเมล่อนที่น ามาอบแห้ง  
4. ผลิตภัณฑ์ : เมล่อนอบแห้ง 
5. ขนาดของบรรจุภัณฑ์ : ความกว้าง 12 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร 
6. สโลแกน : หวานนุ่ม รับประทานง่าย 
7. จุดเด่น : ตัวผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งมีความหวานนุ่ม และเป็นเมล่อนที่มีคุณภาพ คือสายพันธ์ุจันฉาย   
8. ราคา : จ านวน 59 บาท 
9. ปริมาณ : น้ าหนักสุทธิ 40 กรัม  
10. ตราสมาชิก Young Smart Farmer Udonthani 
11. ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
12. ส่วนประกอบที่ส าคัญ : เมล่อน 100% 
13. ข้อแนะน า : ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น , ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
14. วันผลิต และควรบริโภคก่อน  
15. ช่องทางการติดต่อ : Facebook เมล่อนอบแห้ง By ร็อคเกอร์ฟาร์ม , เบอร์โทรศัพท์ 098-

6132010 และ 094-2691546 , คิวอาร์โค้ด Facebook และ Line  
16. ตราสินค้า : ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง By ร็อคเกอร์ฟาร์ม 
17. สาระส าคัญ : โดยการน าเมล่อนสายพันธ์ุดีที่มีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอม สายพันธ์ุมีที่น ามา

แปรรูปมีชื่อว่า"จันทร์ฉาย" เป็นผลผลิตจาก Rocker Farm ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

18. แหล่งผลิต : ร็อคเกอร์ฟาร์ม บ้านสวนครูภา 8 ม. 12 ต าบลหนองหลัก อ าเภอไซยวาน จังหวัด
อุดรธานี 

 

  3.2 ด้านราคา (Price) ในการต้ังราคาของสินค้า โดยพิจารณาจากการค านวณต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งที่เกิดข้ึนบวกกับก าไรที่ต้องการ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งขันน าประกอบกัน 
โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งแบบซองซิปล็อค โดยค านวณจากต้นทุน 27.85 บาท บวกก าไร 31.15  บาท 
รวมเป็นราคาปลีก 59 บาท/ซอง  ซึ่งการต้ังราคาสินค้าด้วยเลขคี่ เป็นการน าหลักจิตวิทยามาใช้เป็นกลยุทธ์ 
เรียกว่า กลยุทธ์ราคาเลขคี่ (Odd Pricing)  ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่า “สินค้าราคาถูกลง” ดังน้ันจึงสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันมากข้ึน จึงท าให้มีการต้ังราคาสูงกว่าคู่แข่งขันใน
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนมาใหม่   
   วิธีการก าหนดราคา 
    โดยใช้วิธี การบวกเพ่ิมจากราคาต้นทุน  
    ราคาขาย แบบซองซิปล็อค = ราคาทุน + ก าไรตามต้องการ 
       = 27.85 + 31.15 
    ราคาขายปลีก  = 59 บาท 
  เมล่อนอบแห้งรูปแบบซองซิปล็อค ภายในซองบรรจุเมล่อนอบแห้ง 40 กรัม ต่อซอง ราคา 59 บาท 
สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย หรือซื้อไปเป็นของฝากได้ ในราคาที่ประหยัดต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เมล่อน
อบแห้ง 
 

      3.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งมีฐานลูกค้าประจ าด้ังเดิมจากกลุ่ม
ลูกค้าท่ีรับประทานเมล่อนแบบสดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งมีข้อดีด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเพราะมีหน้าร้าน
โดยตรง ณ ร็อกเกอร์ฟาร์ม (บ้านสวนครูภา) ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และให้เกิดยอดขายมากข้ึนจึงได้ท าการ
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ขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้สื่อ Social Media ในการขยายช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า ผ่านสื่อโซเชียล
มิเดียทั้งบนหน้าจอโน๊ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟน เพ่ือให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การซื้อสินค้า
ผ่านเว็บไซต์และท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและยังสามารถรับรู้
ข้อมูลการอัพเดทต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งได้หลายช่องทางได้แก่ facebook, Line, Instragram, 
Youtube เป็นต้น ซึ่งในอนาคตทางกิจการจะท าการขยายช่องทางไปยังสถานที่ต่างๆ ดังน้ี 1) เปิดหน้าร้านในพ้ืนที่ 
จากเดิมลูกค้าไปซื้อผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งที่ร็อกเกอร์ฟาร์ม (บ้านสวนครูภา) โดยจะสร้างหน้าร้านข้ึนมาเ พ่ือขาย
สินค้าได้มากข้ึนกว่าเดิมและมีหน้าร้านที่แน่นอนเพ่ือง่ายต่อการมาติดต่อซื้อสินค้าในครั้งต่อไป 2) ลงขายผลิตภัณฑ์
เมล่อนอบแห้งผ่านทางสื่อออนไลน์ เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภค ส าหรับผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือไม่
สะดวกออกมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่หน้าร้านได้เอง โดยเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมล่อนอบอบแห้งผ่านทาง Facebook, Line  
3) ร้านค้าท่ีอยู่ต่างจังหวัด น าผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งวางจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไป เพ่ือเป็นการกระจายสินค้า ให้
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากย่ิงข้ึน 4) สนามบินนานาชาติอุดรธานี เพราะสนามบินอุดรธานี มีผู้โดยสาร
เดินทางมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้น าผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งไปวางจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการซื้อของผู้บริโภค และเพ่ิมยอดขายของกิจการได้ 
      3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง จาก Rocker Farm 
(Brand awareness) โดยมุ่งสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เกิดการทดลองซื้อผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง จาก Rocker Farm 
และกลับมาซื้อซ้ าโดยการจัด Event + Sampling จัดกิจกรรมออกบูธและประชาสัมพันธ์โดยการใช้ MC เพ่ือดึงดูด
ความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายอีกท้ังยังเพ่ิมปริมาณการซื้อมากข้ึน ซึ่งมีการใช้กลยุทธ์และกลวิธี ดังน้ี 

 3.4.1 การโฆษณา (Advertising)  
     เป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินค้าหรือบริการ โดยไม่ใช้พนักงานขาย การ
โฆษณาจึงมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการเสนอขายสินค้า บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ  
     รูปแบบของกิจกรรม   
     1) น าผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงสินค้าร่วมในงานประชารัฐสามัคคีและแจกโบรชัวร์ 
เพ่ือให้รายละเอียดและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง จาก Rocker Farm  
     2) แจกแผ่นพับ A4 (21 x 29.7cm) ซึ่งมีขนาดพอเหมาะ พกพาง่ายมักนิยมใช้เป็น
แผ่นพับเพ่ือโฆษณาสินค้า จ านวน : 500 แผ่น 
     3) ใช้สื่อ Social Network เผยแพร่ข้อมูลลายลักษณ์อักษรและข้อมูลภาพที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง จาก Rocker Farm 
     4) ท าสติกเกอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง ติดตามรถประจ าทางสายอุดร -
กุดจับ อุดร-บ้านผือ อุดร-ไชยวาน เพ่ือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของฟาร์ม 

3.4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)  
 เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่คาดหวัง การ

ขายโดยใช้พนักงานขาย  
รูปแบบของกิจกรรม  
1) เปิดโอกาสให้เยาวชนในชุมชนมาเป็นพนักงานขายให้กับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง

ภายในร็อคเกอร์ฟาร์ม เพ่ือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการตลาดเพ่ือสังคมอีกด้วย (CSR) 
2) จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานขายที่เป็นเยาวชนอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ระบบ

ครอบครัวมาเป็นการควบคุมในการฝึกอบรม เพ่ือยืดยุ่นให้มีความเป็นการเอง 
3) เปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่ไม่มีรายได้หรือไม่มีอาชีพมาเป็นพนักงานขายใน

ช่วงเวลาท่ีมีการจัดกิจกรรมเปิดฟาร์ม 
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  3.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
    เป็นกิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขายและการประชามสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซื้อของลูกค้าข้ันสุดท้าย
หรือบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละระดับ หรืออาจหมายถึง "กิจกรรมระยะสั้นซึ่งใช้ช่วยและเสริมการขาย
โดยใช้พนักงานและการโฆษณา" การส่งเสริมการขายอาจใช้ร่วมกับการโฆษณา หรือการขายโดยพนักงานขาย  
    รูปแบบของกิจกรรม  

   1) จัดท าโปรโมชั่นโดยการจัดท าคู่ปองให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง
ที่ร็อคเกอร์ฟาร์ม 

   2) จัดท าโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ โดยการสะสมซองเปล่าเมล่อนอบแห้ง จ านวน 10 
ซอง เพ่ือน ามาแลกผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง จ านวน 1 ซอง 

   3) จัดท าโปรโมชั่นโดยใชส้ื่อโซเชียลมิเดียภายใต้หัวข้อ “ชิม แชะ แชร”์ โดยมีเงื่อนไข
ให้ลูกค้าถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง และโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองพร้อมติดแฮ็คแท็คว่า “เมล่อน
อบแห้ง By ร็อคเกอร์ฟาร์ม” พร้อมอธิบายเชิญชวนให้ลูกค้าคนอื่นที่อยากทดลองซื้อสินค้ามาชิมเมล่อนอบแห้ง เพ่ือ
รับคูปองส่วนลด 5% ในการซื้อผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งในครั้งต่อไป 

 3.4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Plublicity and Public Relation)  
    การให้ข่าว เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้บุคคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองค์กรที่

ได้รับผลประโยชน์จากการให้ข่าวน้ัน การประชาสัมพันธ์หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่เป็นลูกค้าและไม่ใช้
ลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป พนักงานในองค์กร ผู้ถือหุ้น และหน่วยราชการ หรืออาจหมายถึง ความ
พยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์กรหน่ึงเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวจึงเป็น
กิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ์ 

  รูปแบบของกิจกรรม  
  1) แจ้งข้อมูลและสิทธ์ิประโยชน์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล่อน

อบแห้ง ผ่านเพจ Facebook ให้ลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางฟาร์ม 
  2) ท าสติกเกอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง ติดตามรถของฟาร์ม เพ่ือเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง ให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของฟาร์ม 
   3) ท าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง โดยมีวิธีการแบบแยกค า 

และติดต้ังตามข้างถนน และขนาดของตัวหนังสือกับป้ายมีขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นจุดสนใจและง่ายต่อการมองเห็นของ
ผู้บริโภคที่สัญจรไปมา 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
ดังต่อไปน้ี 

1. การด าเนินงานทางการตลาด พบว่า ปัจจุบันยังไม่มีการน าผลผลิตที่ได้มาแปรรูปหรือท าการตลาด
ใดๆ มีการขายเฉพาะที่เป็นผลผลิตสดๆจากฟาร์มเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสมาชิกหรือเกษตรกรภายในกลุ่มน้ันยัง
ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและในด้านการด าเนินงานทางด้านการตลาดพอสมควร ยังไม่มีความรู้
ความใจในการท าการตลาดหลังจากผลิตผลผลิตจากฟาร์มและบรรจุภัณฑ์ สอดคล้องกับ เกศแก้ว ประดิษฐ (2561) 
ผลการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธ์ุข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อ าาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่า กลุ่มบางกลุ่มอาจจะ
สามารถด าเนินการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ไม่สามารถมีบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม เช่น ลักษณะ
ของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่นหรือดึงดูดใจผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภค นอกจากน้ัน ใช้วัสดุที่ไม่แข็งแรง ก่อให้เกิดปัญหา
ในการจัดเก็บและการขนส่ง อีกท้ังยังมีคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่สมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มน้ัน ก็ยังได้รับการ
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ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ 
และการใช้ระบบสารสนเทศ จากกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเน่ือง และยังมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่
เข้ามาสนับสนุนในโครงการของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อีกด้วย โดยราคาขายของตลาดเมล่อนที่ได้สัมภาษณ์มา
น้ัน ปัจจุบันอยู่ที่ 130 บาทต่อกิโลกรัม เมล่อน 1 ลูกน้ัน จะมีน้ าหนักประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมข้ึนไป โดยส่วนใหญ่
ช่องทางการจัดจ าหน่ายของสมาชิกในกลุ่ม จะขายอยู่ที่หน้าฟาร์มของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และสื่ออนไลน์เป็น
ช่องทางรองลงมา รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดที่ยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านน้ีมากนักจากผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานีน้ัน จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับแนวทางในการพัฒนาหรือวิธีการ ข้ันตอน
การด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก  
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมผลไม้จะยังมีทิศทาง
เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยคาดว่าในอนาคตตลาดผลไม้แปรรูปที่มีลักษณะเป็นขนมขบเคี้ยว
ที่รับประทานได้ง่าย เช่น  ผลไม้ทอด ทอฟฟ่ีผลไม้ และผลไม้อบแห้ง จะมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ ตอบโจทย์กระแสการบริโภค อาหารเพ่ือสุขภาพที่ก าลังมาแรง แต่ตัวผู้ผลิตในกรณีศึกษาของวิจัย
เองน้ันไม่มีเวลาดูแลฟาร์มอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังขาดทรัพยากรแรงงานในการผลิต รวมถึงการขาดความช านาญด้าน
การผลิตผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง และยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งยังมีอุปสรรคคือตลาด
คู่แข่งมีความช านาญด้านการผลิตกว่าคู่แข่งมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เหนือกว่า ส่วนกิจการของคู่แข่งได้ก่อต้ังข้ึนมา
ก่อนจึงส่งผลให้มีฐานลูกค้าท่ีมากกว่า และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยังไม่เกิดการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่  แสดงให้เห็น
ว่าผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้
ไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ ธีรศิลป์ กันธา และคณะ (2557) ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพทั่วไปของธุรกิจการเกษตรส่วนใหญ่แล้ว ปัจจัยในการผลิตจะซื้อจากร้านค้า ที่ ดินท ากินเป็นของตนเอง การ
ลงทุนจะลงทุนเองและขอสินเชื่อซึ่งทุนมาจากธนาคาร แรงงานจะใช้ทั้งใน ครัวเรือนและจ้าง พืชที่ผลิตส่วนใหญ่จะ
เป็นข้าวโพด การผลิตจะเน้นการขายก่อนการบริโภคไม่มีการ แปรรูปผลผลิตและไม่มีความรู้ในการแปรรูปผลผลิต 
ผลผลิตส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในยุ้งฉางของตัวเอง ผลผลิตเกษตรกรจะน าไปขายในท้องถ่ินเองโดยจ่างรถมาขนส่งผลผลิต
พลอยได้ข้องสินค้าเกษตรส่วน ใหญ่จะไม่ได้เก็บไว้ และยังสอดคล้องกับ กรรณิการ์ สายเทพ และ พิชญา เพ่ิมไทย 
(2560) ผลการวิจัยพบปัญหาที่มีความส าคัญ คือปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือประดิษฐ์ดอกไม้ 
ส่วนมากเป็นดอกไม้ท่ีท ามาจากกระดาษสาและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อภายในหมู่บ้านเพ่ือน าไปขายต่อ ผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มจะเน้นการที่ประดิษฐ์ดอกไม้เพ่ือประดับพวงหรีด เชิงเทียน มีปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับค าสั่งซื้อ 
ของลูกค้า อีกท้ังยังไม่มีรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม 1) ต้อง
มีการรวมกันเป็นเครือข่ายและจัดพบปะกันเป็นระยะ อาทิ เป็นรายเดือนหรือไตรมาส 2) ต้องมีการก าหนดมาตรฐาน 
สินค้าและการควบคุมระบบการผลิตให้มีความสม่ าเสมอ และ 3) ต้องมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการ 
ของลูกค้าและเพ่ือการส่งออก 
 2. แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ การน าเมล่อนที่ได้รับ
มาตรฐานมาผ่านกระบวนการ การอบแห้งโดยเครื่องอบลมร้อน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจแก่
ผู้บริโภค ผลการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธ์ุข้าวหอมกระดังงาท่ีมีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์ ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อ าาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่า กลุ่มบางกลุ่มอาจจะ
สามารถด าเนินการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ไม่สามารถมีบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสม เช่น 
ลักษณะของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ยังไม่โดดเด่นหรือดึงดูดใจผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภค  นอกจากน้ัน ใช้วัสดุที่ไม่แข็งแรง 
ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการขนส่ง สอดคล้องกับ   ด้านราคา โดยพิจารณาจากการค านวณต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้งที่เกิดข้ึนบวกกับก าไรที่ต้องการ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งขันน ามาประกอบกัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางในการจัดหน่ายมากย่ิงข้ึน รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการช าระเงินอีกด้วย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมล่อนอบแห้ง และท าการ
สื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง ท าให้กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
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วางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากแนวทางดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่
ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา มลิวงค์ และขจรศักด์ิ วงศ์วิราชิ (2554) ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ 
มีความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การสร้างการเรียนรู้แนวทางการน า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ส่วนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ต้องให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง และให้เป็นหน่วยงานหนุนเสริมผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ คือ การสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกและให้สมาชิกในกลุ่มเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพ่ือพัฒนาไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีส า นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ล าปางเป็นหน่วยหนุนเสริม 
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ตัดสินใจซื้อในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หลังจากเปิดบริโภคแล้ว 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดส่วนประสมทาง

การตลาดในการพัฒนา กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิค
การมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจขนมจีนโบราณชุมชนบ้านด่านไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็น
ทางการ จึงมีจุดอ่อนคือ มีเงินลงทุนในการผลิตที่จ ากัด ผลิตภัณฑ์กรอบและแตกง่าย ระยะเวลาในการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์จะมีระยะสั้น ไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ และมีอุปสรรค คือ ผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบ
ได้ง่าย จะท าให้เกิดคู่แข่งขันหน้าใหม่ มีผลิตภัณฑ์ทดแทน และในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
ซึ่งขนมจีนกรอบท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 2) การก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง เป็นการแปรรูปจากขนมจีนสด
ที่น าไปแช่ในน้ าบีทรูท จากน้ันน ามาตากแห้งแล้วน าไปทอดให้กรอบ  แล้วน ามาคลุกเคล้ากับซอสปรุงรส ท าให้
ขนมจีนกรอบทรงเครื่องเป็นขนมทานเล่นที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ กลยุทธ์ด้านราคา ทางผลิตภัณฑ์ได้
เลือกใช้วิธีการก าหนดราคาแบบต้ังราคาโดยคิดต้นทุนบวกก าไร การค านวณจากต้นทุนขนมจีนกรอบทรงเครื่องต่อ
กล่อง ต้นทุนในการผลิตขนมจีนกรอบ 1 กล่อง มีต้นทุน  15.98  บาท ราคาขายกล่องละ 25 บาท ก าไร 9 บาท/
กล่อง กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย มีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าหลักคือ ร้านขายของช า ร้านขายของฝาก และได้
ใช้ Social Media ในการขยายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นการเผยแพร่และการกระจาย
สินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงข้ึน กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบ
ทรงเครื่อง มีการโฆษณาและขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Line เพ่ือกระตุ้นยอดขาย และท าให้
เกิดการรับรู้และทราบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง  
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนผสมทางการตลาด,ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง 

 
ABSTRACT 

 In this research, there was a product of confectionery in the confectionery group of Ban 
Dandan, Ban Dan, Chiang Wang Subdistrict, Phen District, Udon Thani Province. The qualitative 
research methodology was used. Want to analyze the marketing environment and formulate 
marketing mix strategies in the development of the group by using participatory techniques It was 
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found that 1) the ancient Kanom Enterprise Group, Ban Dan Community, had no official marketing 
promotion, therefore the weakness was that there was limited investment in production, frame 
products and easy storage time. Will make the product to be short-term, unable to control the 
production cost And nowadays, most Thai people turn to pay more attention to health, which 
crispy rice noodles make the sound of obesity that affects consumers' purchasing decisions. 2) 
The marketing mix strategy has been implemented such as product price. For instance, the 
product of crispy rice noodles, this stage is processed from fresh noodles that have been 
fermented in beetroots. Make it dried. Used to mix with seasoning sauce, making crispy noodles, 
a snack that has novelty and interesting, price strategy, product price, has chosen price pricing by 
thinking long plus Calculated from the cost of the Kanom Jeen crispy, the price of the crispy rice 
cake in the production of 1 crispy noodles is 15.98 baht. The selling price is 25 baht per box. The 
profit is 9 baht. The main products are slow shops, souvenir shops, and use social media to 
expand the way in order to gain access to sales. There is omniti, fast food, to distribute and 
distribute products. To consumers thoroughly. Candy products in the framework of the machine 
are advertised and sold through online products such as Facebook Line menafudentiide, causing 
awareness and knowing information. Noodles with the machine frame (Ctrl) "strategy, promotion, 
marketing, promotion marketing 
 
Keywords 
 Marketing mix, Community products, Crispy noodles 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันคนไทยทุกภาคน าขนมจีนมารับประทานกับอาหารหลากหลายชนิด ขนมจีนเป็นอาหารจาน
หลักที่ถูกปากคนไทยรองจากข้าวและก๋วยเต๋ียว เน่ืองจากขนมจีนเป็นอาหารที่สามารถน าไปรับประทานและน ามา
ประกอบอาหารได้หลายรูปแบบต้ังแต่ แกงเขียวหวาน ส้มต า ย าขนมจีน ขนมจีนผัดเต้าเจี้ยว ส่วนมากจะน ามา
ประกอบอาหารคาว และได้รับความนิยมอย่างมาก ต่อมาขนมจีนได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญประจ าปีและเทศกาล
ต่างๆ แต่ในปัจจุบันด้วยสภาวะสังคมเร่งรีบท าให้คนในปัจจุบันนิยมซื้อรับประทานมากกว่าท าเอง จึงท าให้ แม่บ้าน
ชุมชนบ้านด่านจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณข้ึน และได้ผลิตขนมจีนสมุนไพร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในตลาดของยุคปัจจุบัน นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจบ้านด่านยังผลิตแจ่วบองข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้า 
ดังน้ัน ทางผู้จัดท าวิจัยจึงมีความคิดที่จะท าขนมจีนให้มีความแปลกใหม่ โดยการน าขนมจีนสดมาท าเป็นขนมทาน
เล่นสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัย  โดยการน าเส้นขนมจีนสดมาแช่ในน้ าบีทรูท ที่เตรียมไว้ประมาณ 10 นาที ระหว่าง
แช่ให้คนเบาๆ เพ่ือให้เส้นขนมจีนแยกออกเป็นเส้น ๆ น าข้ึนมาสะเด็ดน้ า แล้วน าเส้นขนมจีนมาใส่ถาด แล้วน าไปตาก
แดดให้แห้งประมาณ 1 วัน น้ าบีทรูทที่น ามาแช่ในเส้นขนมจีนเป็นส่วนผสมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสีสันให้กับขนมจีน
กรอบทรงเครื่องด้วย 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน เริ่มก่อต้ังเมื่อ เดือนตุลาคม 2540 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน 
จ านวน 9 คน และสมาชิก ได้น าข้าวจ้าวแดง ที่เป็นผลผลิตของหมู่บ้านมาแปรรูปเป็นขนมจีน โดยใช้สูตรโบราณ
ด้ังเดิม ท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลานานเลยเรียกว่า ขนมจีนโบราณ กลุ่มขนมจีนโบราณบ้านด่านได้รับความนิยมจาก 
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเพ็ญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากขนมจีนโบราณมีความอร่อยในตัวเองและไม่เสียง่าย ท่ีส าคัญจะท า
จากข้าวจ้าวแดงเท่าน้ัน ไม่น าแป้งข้าวจ้าวจากตลาดมาผลิต  กลุ่มวิสาหกิจขนมจีนโบราณชุมชนบ้านด่าน มีจุดอ่อน
คือ มีเงินลงทุนในการผลิตที่จ ากัด ผลิตภัณฑ์กรอบและแตกง่าย ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จะมีระยะสั้น 
ไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ และมีอุปสรรค คือ ผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย จะท าให้เกิดคู่
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แข่งขันหน้าใหม่ มีผลิตภัณฑ์ทดแทน และในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน ซึ่งขนมจีนกรอบท า
ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด  และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ด่าน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี  
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research Methodology) ในลักษณะของ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มขนมจีนกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง  อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 8 คน โดยก าหนดวิจัยออกเป็น 
2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของขนมจีนกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน 
ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ บ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  เพ่ือร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนา 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 1.1  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน จ านวน 9 คน  
  1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ แม่บ้านบ้านด่าน จ านวน 10 คน และผู้บริโภค คือ อาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษาสาขาการตลาด 
 
 2.  เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย  
  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบและปัจจัยทางด้านการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ ผู้วิจัยได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมจีน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบที่เป็นขนมทานเล่น  
  3.2 ข้อมูลการด าเนินงาน  
  ข้ันตอนที่ 1 ส ารวจปัญหาและการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
  ข้ันตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนา 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เป็นสมาชิกที่ 1 
กล่าวว่า “การวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้ความละเอียดในการตรวจสอบข้อมูล” สมาชิกที่ 2 กล่าวว่า “การวิเคราะห์เป็น
การจัดระเบียบข้อมูลส่วนต่างๆ ให้ได้ตามท่ีเป้าหมายก าหนดไว้” โดยน าเสนอในลักษณะของการบรรยายรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง  
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกร่วมกลุ่มกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง   
  อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

1. กรรมวิธีการท าง่ายและต้นทุนในการผลิตไม่สูง 
2. ผลิตภัณฑ์ท าสดใหม่ทุกวัน 
3. ประโยชน์จากผัก 
4. ขนมจีนกรอบมีสีสันน่ารับประทาน 
5. นวัตกรรมด้านการพัฒนาขนมจีนสดมาเป็นขนมจีนกรอบ  
ท าให้สะดวกในการรับประทานสามารถรับประทานได้ทันที 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 
1. มีเงินลงทุนในการผลิตที่จ ากัด 
2. ผลิตภัณฑ์กรอบและแตกง่าย 
3.ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จะมีระยะสั้น 
4.ไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ 
 

โอกาส (Opportunities) 
 

1. วัตถุดิบหาง่ายและมีในท้องถ่ิน  
2. การแข่งขันยังมีน้อย 
 

อุปสรรค (Threats) 
 

1. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบได้ง่าย จะเกิดคู่แข่งขัน
หน้าใหม่ 
2. มีผลิตภัณฑ์ทดแทน 
3. ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพ 
มากข้ึน ซึ่งขนมจีนกรอบท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน 
 

 
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขนมจีนบ้านด่าน ต าบลเชียงหวาง อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
     หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านด่าน ได้
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีน
กรอบ สรุปได้ดังน้ี 
                 ขนมจีนกรอบแตกต่างจากเดิม คือ จากเดิมเป็นเส้นขนมจีนสด รับประทานคู่กับน้ ายาขนมจีน จึง
พัฒนามาเป็นขนมจีนกรอบทรงเครื่องซึ่งได้ปรุงรสให้เป็นขนมขบเคี้ยว 
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                    จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ จุดเด่นอยู่ที่ความเข้มข้นจากน้ าปรุงรสที่เคี่ยวจนข้น เมื่อน ามาคลุกเคล้า
กับเส้นขนมจีนกรอบรสชาติจะซึมเข้าเน้ือเส้น ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติโดยใช้สีจากลูกบีทรูท  เพ่ือให้สีโดด
เด่นสะดุดตาน่ารับประทาน  
     2.1  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
 

 
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ 
 

  ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง เป็นการแปรรูปจากขนมจีนสดที่น าไปแช่ในน้ าบีทรูท จากน้ัน
น ามาตากแห้งแล้วน าไปทอดให้กรอบ แล้วน ามาคลุกเคล้ากับซอสปรุงรส ขนมจีนกรอบเครื่องมีลักษณะครึ่งวงกลม 
 
      2.2  กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
   เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ในช่วงแนะน าสินค้าออกสู่
ตลาด ยังไม่สามารถต้ังราคาเพ่ือแข่งขันได้ จึงได้มีการต้ังราคาให้ต่ ากว่าปกติ แต่ไม่ต่ ากว่าต้นทุน เพ่ือดึงดูดความ
สนใจ และเชิญชวนให้ผู้บริโภคมาลองรับประทาน  และการขายในราคาต่ ากว่าปกติยังช่วยเพ่ิมปริมาณการขาย ท าให้
สามารถผลิตได้ ณ ระดับการผลิตที่มีต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง ดังน้ันทางผลิตภัณฑ์จึงได้เลือกใช้วิธีการก าหนดราคา
แบบต้ังราคาโดยคิดต้นทุนบวกก าไร 
 สิ่งที่พิจารณาในการต้ังราคาของสินค้า 

กล่อง  ราคา  3.5  บาท 
ราคาจริง  12.48+3.5  =  15.98  บาท 

สามารถก าหนดราคาขายได้จากราคาจริงประมาณ  25  บาท/กล่อง 
     2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 
            2.3.1 ช่องขายออนไลน์ มี Line@ Facebook   
    - Line@ จะมีน าคิวอาร์โค้ดมาใส่ในฉลากหลังกล่องเพ่ือให้ผู้บริโภคติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ 
    - Facebook จะมีการโพสต์ขายขนมจีนกรอบทรงเครื่องทาง Facebook เพ่ือ
กระจายสินค้า ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากข้ึน 
   2.3.2  ออกบูธแสดงสินค้า เพ่ือเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคต่างจังหวัดเกิดการ
รับรู้มากข้ึน ท าให้กระจายผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน 
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ภาพที ่2  Facebook : GopGap ขนมจีนกรอบทรงเครือ่ง 

 

 
 

ภาพที ่3 Line  GopGap ขนมจีนกรอบทรงเครื่อง 
 
     2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   2.4.1 การต้ังราคาแบบล่อใจ เรามีการต้ังราคาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่องให้ต่ ากว่า
ผลติภัณฑ์หมี่กรอบที่ขายตามท้องตลาด 
   2.4.2 การต้ังราคาแบบเลขคู่ เลขคี่ เป็นการต้ังราคาให้ลงท้ายด้วยเลขคู่หรือเลขคี่ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่องต้ังราคาไว้ที่ 25 บาท 
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   2.4.3 การต้ังราคาในเทศกาลพิเศษ เป็นการต้ังราคาผลิตภัณฑ์ให้ต่ ากว่าราคาปกติในช่วง
เทศกาลต่างๆ เพ่ือให้กระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ขนมจีนกรอบทรงเครื่องในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปลายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจนดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจขนมจีนโบราณชุมชนบ้าน
ด่านไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ จึงมีจุดอ่อนคือ มีเงินลงทุนในการผลิตที่จ ากัด ผลิตภัณฑ์กรอบและ
แตกง่าย ระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จะมีระยะสั้น ไม่สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ และมีอุปสรรค 
คือ ผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย จะท าให้เกิดคู่แข่งขันหน้าใหม่ มีผลิตภัณฑ์ทดแทน และในปัจจุบันคน
ไทยส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน ซึ่งขนมจีนกรอบท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
วางแผนกลยุทธ์ที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านด่าน ไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้อง
กับงานของ ขวัญจิรา เชื้อค า (2554) ที่พบว่า สถานที่จัดจ าหน่ายยังไม่ดึงดูดผู้บริโภคและปัจจุบันมีร้านขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเกิดข้ึนจ านวนมาก 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุชนขนมจีนบ้านด่าน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าวเกิดจากการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชลัยรัตน์ จิร
ชัยเชาวนนท์ และพสิษฐ์ โสภนพงศ์พัฒน์ (2558) ผู้ประกอบการร้านขนมจีน ขาดความสนใจในการด าเนินธุรกิจ 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ การตลาดของผู้ประกอบการในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินธุรกิจ ร้าน
ขนมจีนเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้าไป รับประทานเพ่ือสร้างผลก าไร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการค้าขนมจีนแบบ
ด้ังเดิม ให้เกิดการปรับตัวและความสามารถในการแข่งขันในด้าน  การขาย สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสามารถยกระดับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะคุณลักษณะ ของร้าน
ขนมจีนและสร้างชื่อเสียงที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านด่าน ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมจีนบ้านด่าน เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

PESTICIDE APPLICATION BEHAVIORS OF AGRICULTURISTS IN BAN KUT LING NG 
COMMUNITY, NA DI SUB DISTRICT, MUEANG DISTRICT, UDON THANI PROVINCE     

วัชพร มานะจิตร1  นฤเบศร ค าบุญเกิด1  ศิริลักษณ์ สุระดนัย1  ภัคจิรา จูมจันทา1 และ พัฒนพรน์ ปวะบุตรธินันท์1 

Watchaporn Manachit, Naruebet Khamboonkeid, Sirirak Suradanai, Pakjira Joomjantha  
and Pattanaporn Pavaburthtinan 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชน

บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกร
ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 138 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน จ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยกลุ่มผู้วิจัยเอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยการ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 54.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.4 มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีที่ดิน
เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 47.1 และมีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.4 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชน บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพ่ือฉีดเพ่ือก าจัด คิดเป็นร้อยละ 62.3 และส่วนใหญ่รู้จักสารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืช คิดเป็น
ร้อยละ 55.8 รู้จักสารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืชจากสื่อทีวี คิดเป็นร้อยละ 42.8 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ท่านใช้เป็นชนิดผง 
คิดเป็นร้อยละ 38.4 ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีเครื่องสูบพ่นชนิดแบบสะพายหลัง คิดเป็นร้อยละ 38.4 ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชช่วงเวลาเช้า คิดเป็นร้อยละ 56.5 ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเดือนละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.0 แต่ละ
ครั้งที่พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่านใช้เวลานาน 1-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 43.5 ซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากร้านค้า
ในตัวอ าเภอ บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.8 ตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากค าแนะน าของนักวิชาการ/
เจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 32.6 เคยได้รับความรู้เก่ียวกับพิษภัยและอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
วิธีการปูองกันอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีดังกล่าวให้ถูกวิธี คิดเป็นร้อยละ 62.3 จากสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
21.0 เมื่อพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แล้วไม่ได้ผลเกษตรกรปฏิบัติโดยเพ่ิมความเข็มข้นของสารเคมีฯ และพ่นใหม่ คิด
เป็นร้อยละ 34.1 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยแพ้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 65.9 เมื่อมีอาการแพ้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติโดยการไปหาหมอ คิดเป็นร้อยละ 42.8 เกษตรกรคิดว่าการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชไม่ใช่วิธีการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 44.9 เกษตรกรตระหนักรู้ถึงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชว่าการใช้สารเคมีก าจัด
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ศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายคนเรา ได้ทั้งทางหายใจ ทางปาก รวมทั้งการดูดซึมผ่านผิวหนัง คิดเป็นร้อยละ 38.4 
วิธีการใช้ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรใช้ตามที่ฉลากก าหนด คิดเป็นร้อยละ 54.3 และส่วนใหญ่มี
วิธีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยหลีกเลี่ยงการสูดดมไอหรือละอองสาร และการสัมผัส และควรไป
พบแพทย์หากรู้สึกผิดปกติหลังใช้ คิดเป็นร้อยละ 38.4 

3. ทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ใน
เขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านโทษ (  ̅= 4.09) ด้านประโยชน์ 
(  ̅= 4.08) และด้านข้อควรระวัง (  ̅=3.90)   
 
ค าส าคัญ 
 การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  เกษตรกร  พฤติกรรม 
 

ABSTRACT 
 This research is aimed at To study the behavior of farmers using pesticides In the 
community of Ban Kut Ling Ng, Na Di Sub district, Mueang District, Udon Thani Province And to 
study the attitudes that affect the use of pesticides by farmers In the community of Ban Kut Ling 
Ng Sub district, Na Di Sub district, Mueang District, Udon Thani Province Sample group is Farmers 
in the community of Ban Kut Ling Ng Sub-district, Nadi Sub district, Mueang District, Udon Thani 
Province, number 138, Simple Random Sampling he tools used to collect data in this study were 
a set of questionnaires created by the researcher, divided into 3 parts, part 1, questionnaire 
about general information of farmers, part 2, questionnaire about the use of pesticide chemicals. 
Farmers' crops In the community of Ban Kut Ling Ng Sub district, Na Di Sub district, Mueang 
District, Udon Thani Province, Part 3 Questionnaire about the attitude that affects the use of 
pesticides by farmers In the community of Ban Kut Ling Ng, Na Di Sub district, Mueang District, 
Udon Thani Province The research team conducted the data collection by the research group 
itself. Statistical analysis using SPSS computer program by frequency distribution, percentage, 
mean and standard deviation The research found that 
 1. General information of the farmers found that the farmers who responded to the 
questionnaire in this research Mostly female Accounted for 54.3 percent, aged between 31-40 
years, representing 35.5 percent with marital status Percentage 46.4 Have primary education level 
Accounted for 29.0 percent, with monthly income of 10,001 - 20,000 baht or 33.3 percent, having 
their own land Accounted for 47.1 percent and the area of cultivation is less than 10 rai, 
representing 30.4 percent 
 2. Information on pesticide use behavior of farmers in Ban Kut Ling Ngom community, 
Na Di Sub district, Mueang District, Udon Thani Province, found that farmers who responded to 
this research Most of the farmers use pesticide behavior to inject to eliminate Accounted for 62.3 
percent and most of them knew chemicals to eliminate pests Accounted for 55.8 percent, known 
as chemicals to eliminate pests from TV media Accounted for 42.8 percent The pesticides you 
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use are powder types. Accounted for 38.4 percent, using pesticides by means of a back-type 
spray pump Accounted for 38.4 percent, using pesticides during the morning Percentage 56.5 Use 
pesticides 2 - 3 times per month, accounting for 37.0 percent, each time spraying pesticides. You 
take 1 - 3 hours, accounting for 43.5 percent, Buy pesticides from stores in The district most often 
accounted for 26.8 percent, Decided to use pesticides From the advice of academic / agricultural 
officials Accounted for 32.6 percent, had received knowledge about the dangers and dangers of 
pesticides How to prevent danger and how to use such chemicals correctly Accounted for 62.3 
percent, of radio / television media Accounted for 21.0 percent, when spraying pesticides And did 
not work. Farmers practiced by increasing the concentration of chemicals and spraying new 34.1 
percent, Most farmers have never been allergic to pesticides. Accounted for 65.9 percent. When 
allergic to pesticides, most farmers practice by visiting a doctor. Accounted for 42.8 percent. 
Farmers think that the use of pesticides is not a good method. 44.9 percent of farmers are aware 
of the use of pesticides that the use of pesticides can enter the human body. Can be both 
breathing through the mouth, including absorption through the skin Accounted for 38.4 percent, 
How to use the amount of pesticide use farmers use as specified by the label. 54.3% and most 
have a way to behave in the use of pesticides by avoiding inhalation of vapor or aerosols and 
contact and should see a doctor if feeling abnormal after use. Accounted for 38.4 percent 
 3. Attitudes that affect the use of pesticides by farmers In the community of Ban Kut 
Ling Ng, Na Di Sub district, Mueang District, Udon Thani Province, it was found that farmers had an 
opinion on the impact on the use of pesticides. In the community of Ban Kut Ling Ng, Na Di Sub 
district, Mueang District, Udon Thani Province, overall at a high level (  ̅= 4.02) When considering 
each aspect, it was found that farmers had opinions on the effect on the use of pesticides. In the 
community of Ban Kut Ling Ng, Na Di Sub district, Mueang District, Udon Thani Province In the high 
level, in all 3 aspects, namely penalty ( x = 4.09), benefit ( x = 4.08) and precautions ( x = 3.90) 
 
Keywords 
 Using Chemicals to Eliminate pests,  Agriculturist,  Behavior 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ในปัจจุบันสารเคมีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็น
ส่วนประกอบหรือปรุงแต่งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องส าอาง การปูองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ การใช้กระบวนการ
ผลิตด้านอุตสาหกรรม สิ่งต่างๆ เหล่าน้ีได้เข้ามาปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ท าให้สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพเสื่อมโทรมลง นอกจากน้ีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชก็จัดเป็นเคมีภัณฑ์ชนิดหน่ึงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หากน ามาใช้อย่างไม่ถูกวิธี การปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
พฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เริ่มมีการต่อต้านการใช้สารเคมีใน
ประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศที่พัฒนาแล้วมากย่ิงข้ึน แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีการใช้สารเคมีอยู่ในโลกน้ีเป็น
จ านวนมากเช่นเดิม ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน มิได้มีเหตุผลมาจากการเพ่ิมพ้ืนที่
เพาะปลูกของโลก ท่ีจริงแล้วพ้ืนที่เพาะปลูกของโลกลดลง แต่ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลับเพ่ิมมากข้ึน 
ประเทศผู้น าด้านการผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืช คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุุน แหล่งที่ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ร้อยละ 30 ทวีปยุโรป ร้อยละ 27 ญ่ีปุุน ร้อยละ 12 และประเทศโลกที่สาม หรือ 
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ประเทศทีด้่อยพัฒนารวมถึงประเทศจีน ประมาณร้อยละ 31 ของจ านวนสารเคมีที่ผลิตทั่วโลก ในช่วง 3 - 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมาสมัยปฏิวัติเขียว (Green Revolution) ประเทศโลกที่สาม (Lesser Developed Countries) ได้ถูกกระตุ้น
หรือถูกผลักดันโดยประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมี ให้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากข้ึนด้วยเหตุผลที่น ามาอ้างก็คือ
เร่งการผลิต เพ่ือให้มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลกที่เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีจ านวนจ ากัด ด้วย
การเพ่ิมปัจจัยการผลิตต่างๆ อย่างเต็มที่ เช่น พันธ์ุพืชปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ในประเทศพัฒนา
แล้ว เช่น ทวีปอเมริกาเหนือได้มีการผลิตสารเคมี ก าจัดศัตรูพืชเพ่ือรักษาพืชพันธ์ุและผลผลิต กระน้ันก็ตามความ
เสียหายของผลิตผลจากพืชเหล่าน้ี ก็ยังมีค่าถึง ร้อยละ 30 โดยประมาณ ย่ิงในประเทศก าลังพัฒนาแถบเอเชีย ความ
เสียหายจากศัตรูพืช อาจมีค่าได้เกือบครึ่งหน่ึงของพืชผลผลิตประเทศเหล่าน้ีจึงนิยมสั่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาใช้ โดย
มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพ่ือบรรเทาปัญหาการสูญเสียผลผลิตจากศัตรูพืช การค้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ศักดา ศรี
นิเวศน์, 2552) 
 ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกว่าร้อยละ  50.30 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้ังอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่ขยายพันธ์ของ
แมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาตัวเองของแมลงให้ต้านทานสารเคมี ท าให้ประสบปัญหาศัตรูพืชและ
วัชพืช ดังน้ันเกษตรกรมีความมุ่งหวังเพ่ิมพูนผลผลิตให้ได้ปริมาณสูง จึงพยายามน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใน
ระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลปุ๋ย และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่เกษตรกรนึกถึง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งแรกที่น ามาใช้ในการก าจัดแมลงและวัชพืช เพราะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็ว เห็นผลทันใจ 
ประหยัดเวลา และในยุคปัจจุบันปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้เพ่ิมจ านวนสูงข้ึนเรื่อยๆ ส าหรับประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในประเทศไทยมีมูลค่าถึง 10,576.15 ล้านบาท (ปริมาณ 
78,816 ตัน) คิดเป็นอัตราเพ่ิมประมาณร้อยละ 7.34 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการน าเข้าในปี พ.ศ. 2551 และ ในปี 
พ.ศ. 2552 ที่มีปริมาณน าเข้า 73,027 ตัน ซึ่งคิดเป็น จ านวนมูลค่ามากกว่า 10,370.69 ล้านบาท (กองควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร 2553) เป็นที่คาดหมายว่า ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจะเพ่ิมข้ึนต่อไปอีก
ในอนาคต เกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรที่ท าสวนผัก ผลไม้นิยมใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและมีการ
ใช้ไม่ถูกต้อง เช่น มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในช่วงเวลาท่ีไม่ เหมาะสม คือขณะที่ไม่มีแมลงระบาด ฉีดพ่นด้วย
วิธีการไม่ถูกต้อง ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกินอัตราท่ีระบุไว้บนฉลาก ประเทศไทยมีปริมาณการน าเข้าสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนจากข้อมูลการน าเข้าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่า มี
ปริมาณการนาเข้ามากถึง 75,473 ตัน, 95,763 ตัน, 116,332 ตัน, 109,907 ตัน, 137,594 ตัน และ 117,698 ตัน 
ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชใน
การเพาะปลูกเป็นจ านวนมากโดยเกษตรกรน าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรควบคุมและ
ก าจัดศัตรูพืชและเพ่ือเก็บถนอมเมล็ดพันธ์ุไว้สาหรับเพาะปลูกท าให้มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย
และเป็นจ านวนมากท้ังชนิดและปริมาณในแต่ละครั้งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชนอกจากออกฤทธ์ิเป็นอันตรายต่อศัตรูพืช
ที่ต้องการก าจัดแล้วยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ สารเคมีบางชนิดยังคงสภาพอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยซึมเข้าไปปนเปื้อน 
แหล่งน้ าธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งถูกสัตว์หรือพืชดูดซึมไว้ภายในก่อให้เกิดปัญหา ติดต่อเป็นลูกโซ่เมื่อมี
การสะสมเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยแสดงออกทางระบบประสาท ท าให้เป็นโรคจิต ปุวย
ด้วยอาการแพ้สารเคมีและอาจเสียชีวิตได้ (กองส่งเสริมพืชสวน, 2554) 
 บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญแห่งหน่ึงในจังหวัด
อุดรธานี โดยเฉพาะถือว่าเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมแห่งหน่ึงในจังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ท าไร่ ท านา ท าสวน ปลูกพืชผักสวนครัวตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว แต่ปัญหาการระบาดของ
แมลงศัตรูพืชได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชเป็น
อย่างมาก ท าให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชหลากหลายชนิดมาใช้ในเกษตรกรรม เพราะเกษตรกรเชื่อว่า
จะช่วยก าจัดศัตรูพืชและยังช่วยเพ่ิมผลผลิตให้สูงข้ึน จากการส ารวจข้อมูลในชุมชน พบว่าเกษตรกรบ้านกุดลิงง้อส่วน
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ใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง และพบว่ามีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรมจากการการใช้
สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก (องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี, 2560) 
 ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
ในเขตชุมชน บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากเป็นชุมชนที่มีการท าเกษตรกรรมเป็น
จ านวนมาก และเกษตรกรมีการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชสูงข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต จึงเป็นเรื่องที่น่า
ศึกษาเพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการปรับพฤติกรรมใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและถูกวิธีให้กับ
เกษตรกร นอกจากน้ันยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงสภาพการท างาน
ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ปลอดภัยจากพิษภัยของสารเคมี จะน าไปสู่ความปลอดภัยต่อผู้ผลิต สิ่งแวดล้อม
และและประชาชนผู้บริโภคผลิตผลทางการเกษตรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  เกษตรกรในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
การก าหนดขนาดตัวอย่างจะใช้แนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamana) แทนค่าโดย จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลต าบลนาดี จังหวัดอุดรธานี จ านวน 210 คน โดยการค านวณด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 138 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
 ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
  
 3. การสร้างเคร่ืองมือ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  
  3.2 ก าหนดกรอบแนวทางการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหา และสามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการศึกษา  
  3.3  สร้างแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดการศึกษา  
  3.4 น าแบบสอบถามที่จัดท าข้ึน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคลุมของเน้ือหา และความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา 
  3.5 น าแบบสอบถามท่ีได้ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ขอหนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถึงผู้น าชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 

ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 4.2 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูล โดยเข้าพบเกษตรกร ในช่วงเช้าก่อนที่เกษตรกรจะออกไปท างาน

นอกหมู่บ้านและในช่วงเย็นหลังจากเลิกงาน ผู้ศึกษาแนะน าตัวเองพร้อม แล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.3 น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามจน

ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแล้วน าไปประมวลผลต่อไป 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่มาหาค่าสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ Spss for Window (Statistics Package for Social Science )ซึ่งผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ตาม
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี  
  5.1 ส่วนที่1 น าข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  5.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขต
ชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 
  5.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชน
บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  
  พบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 54.3 มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 46.4 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีที่ดินเป็นของตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 47.1 และมีขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.4 
 
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชน บ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  พบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรเพ่ือฉีดเพ่ือก าจัด คิดเป็นร้อยละ 62.3 และส่วนใหญ่รู้จักสารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 55.8 
รู้จักสารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืชจากสื่อทีวี คิดเป็นร้อยละ 42.8 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ท่านใช้เป็นชนิดผง คิดเป็นร้อยละ 
38.4 ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีเครื่องสูบพ่นชนิดแบบสะพายหลัง คิดเป็นร้อยละ 38.4 ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ช่วงเวลาเช้า คิดเป็นร้อยละ 56.5ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเดือนละ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.0 แต่ละครั้งที่พ่น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่านใช้เวลานาน 1-3 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 43.5 ซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากร้านค้าในตัว
อ าเภอ บ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.8 ตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากค าแนะน าของนักวิชาการ/เจ้าหน้าท่ี
ทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 32.6 เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช วิธีการ
ปูองกันอันตรายและวิธีการใช้สารเคมีดังกล่าวให้ถูกวิธี คิดเป็นร้อยละ 62.3 จากสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
21.0 เมื่อพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แล้วไม่ได้ผลเกษตรกรปฏิบัติโดยเพ่ิมความเข็มข้นของสารเคมีฯ และพ่นใหม่ คิด
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เป็นร้อยละ 34.1 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยแพ้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 65.9 เมื่อมีอาการแพ้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติโดยการไปหาหมอ คิดเป็นร้อยละ 42.8 เกษตรกรคิดว่าการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชไม่ใช่วิธีการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 44.9 เกษตรกรตระหนักรู้ถึงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชว่าการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายคนเรา ได้ทั้งทางหายใจ ทางปาก รวมทั้งการดูดซึมผ่านผิวหนัง คิดเป็นร้อยละ 
38.4 วิธีการใช้ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกษตรกรใช้ตามที่ฉลากก าหนด คิดเป็นร้อยละ 54.3 และส่วน
ใหญ่มีวิธีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยหลีกเลี่ยงการสูดดมไอหรือละอองสาร และการสัมผัส และ
ควรไปพบแพทย์หากรู้สึกผิดปกติหลังใช้ คิดเป็นร้อยละ 38.4 
 
 3. ทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านโทษ ( x =4.09)  ด้านประโยชน์ ( x =4.08) และด้านข้อ
ควรระวัง ( x =3.90)   
  3.1 ด้านประโยขน์ 
   พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้านประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =4.08) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 
ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ช่วยในการขับไล่หรือก าจัดจ านวนแมลงศัตรูพืช 
วัชพืช เชื้อรา และโรคพืชอื่นๆ ที่จะเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตร ( x =4.33) ช่วยเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ
พืชผัก ( x =4.20) ช่วยควบคุมพาหะน าโรคจากศัตรูพืช ( x =4.01) ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่อาหารแก่ผู้บริโภค 
( x =3.95) และช่วยเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ( x =3.91)   
  3.2 ด้านโทษ 
   พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้านโทษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.09) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ได้มากในพืชและสัตว์ ( x =4.41) สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ( x =4.29) สารพิษจะเข้าสู่
ร่างกายผ่านการสัมผัส การสูดดม และการปนเปื้อนในอาหารและน้ าด่ืม ( x =4.22) สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นสาเหตุหน่ึงก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ ( x =4.14) สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ท าให้หน้าดินแข็งข้ึน ขาดความอุดมสมบูรณ์ ( x =4.04) การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นเวลานานจะมีผลท าให้
ร่างกายเสื่อมโทรม ( x =3.91) และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชบางชนิดมีฤทธ์ิกัดรุนแรง ถ้ าสูดดมเข้าไปแล้วอาจท าให้เย่ือ
จมูกหลอดลมอักเสบได้ ( x =3.62)   
  3.3 ด้านข้อควรระวัง 
   พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้านข้อควรระวัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.09) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ 
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ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ควรอ่านฉลากข้างภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชก่อนใช้ทุกครั้ง  ( x = 4.24) ไม่ควรด่ืมน้ า และรับประทานอาหาร ขณะท างานกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( x =
4.17) ในระหว่างฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชควรยืนอยู่เหนือลมเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพัดเข้าสู่
ร่างกาย และควรสวมชุดรัดกุมขณะใช้สารเคมีเพ่ือเป็นการปูองกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ( x = 4.04) การผสมสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องควรใช้ไม้กวน ไม่ควรใช้มือเพราะจะท าให้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้( x = 3.96) 
ควรสวมถุงมือขณะใช้สารเคมีเป็นการปูองกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ( x = 3.93) ควรตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อน
การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( x = 3.82) อุปกรณ์เครื่องมือก่อนการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( x = 3.82) ไม่
ควรเข้าไปในบริเวณที่ฉีดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน 1-3 วันแรก โดยไม่จ าเป็น เพราะอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีได้ 
( x = 3.77) ควรใช้หน้ากากปูองกันระบบทางเดินหายใจ ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( x = 3.57) และควรหยุด
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในขณะลมแรง ( x =3.54)   
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรแก่การน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชน บ้านกุดลิงง้อ ต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า เกษตรกรที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเพ่ือฉีดเพ่ือก าจัด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกพืชผัก ผลผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกร ถูกรบกวนจากศัตรูพืช มาท าลายให้เกิดความเสียหายส่วนมาก ดังน้ันเกษตรกรส่วนมากจึง
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาก าจัดแมลง และศัตรูพืช ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (2554) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2553 มีการน าเข้าสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชมากถึง 
120,000 ตัน โดยสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตัน โดยสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้มากที่สุด 
ได้แก่ สารก าจัดวัชพืช ร้อยละ 74 สารก าจัดแมลง ร้อยละ 14 สารปูองกันก าจัดโรคพืช ร้อยละ 9 และอื่น ๆ ร้อยละ 
3 เป็นต้น และสอดคล้องกับ สายธาร ไชยสัจ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใน เขตต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เกษตรกรมีการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่เพ่ือก าจัดแมลง/เพลี้ย ร้อยละ 57.6 การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ 6 
ถึง 10 ปี ร้อยละ 27.9 
 เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักสารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืช รู้จักสารเคมีเพ่ือก าจัดศัตรูพืชจากสื่อทีวี ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ทีวีเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถรับรู้ข้อมูลที่เป็นภาพ และเสียง เกษตรส่วนใหญ่จึงรู้จักสารเคมี
ศัตรูพืชจากทีวีเป็นส่วนมาก ซึ่งสอดคล้องกับ สายธาร ไชยสัจ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใน เขตต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
การแนะน าการในการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรส่วนใหญ่แล้ว ดูจากทีวี โฆษณา ร้อยละ 52.3  
 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ท่านใช้เป็นชนิดผง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สารเคมีชนิดผงเป็นสารเคมีที่สามารถใช้
งานง่าย สะดวกแก่เกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับ วิชชาดา สิมลา และต้ัม บุญรอด (2554) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
ใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อ
สารก าจัดศัตรูพืชจากร้านค้าในหมู่บ้าน ร้อยละ 78.8 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันโรคและศัตรูพืช ร้อยละ 54.1 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ท่านใช้เป็นชนิดผง ร้อยละ 65.4   
 เกษตรกรใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีเครื่องสูบพ่นชนิดแบบสะพายหลัง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
มีความสะดวกสบาย ในเวลาฉีดพ่นสารเคมี สามารถใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน ปัดถา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
การดูแลตนเองของเกษตรกรไร่อ้อย ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า เกษตรกรใช้
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เวลาในการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชแต่ละครั้งเฉลี่ย 4.9 ชั่วโมง และส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นสารเคมีเป็น
เครื่องฉีดพ่นแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง ร้อยละ 82.5 ซึ่งมีความสะดวกกว่าการใช้เครื่องแบบสูบโยก  
 ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชช่วงเวลาเช้า ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเดือนละ 2 - 3 ครั้ง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะเป็นช่วงเช้าเป็นเวลาที่ไม่ร้อนมาก ไม่ท าให้สารเคมีระเหยได้ง่าย สามารถใช้สารเคมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี และการก าจัดเดือนละ 2-3 ครั้ง เกษตรกรเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิชชาดา สิมลา และต้ัม บุญรอด (2554) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า เกษตรกรฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืชในแต่ละฤดูกาล
ปลูกพืชเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งที่พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่านใช้เวลานาน 1 - 3 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับ 
เฟ่ืองฟูา โชติจินดากร และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส และประเมินการท างานตับใน
ซีรัมของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในต าบลท่าข้ึน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ใช้สารเคมี
จากัดศัตรูพืช 1 ถึง 5 ครั้งใน 1 ปี มีระยะเวลาใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อ 1 วัน  
 เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากร้านค้าในตัวอ าเภอ บ่อยที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ร้านใน
ตัวอ าเภอมีระยะทางไม่ไกลจากบ้านเกษตรกร และในตัวอ าเภอมีสารเคมีให้เลือกมากมายกว่าในหมู่บ้าน ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กับ วิชชาดา สิมลา และต้ัม บุญรอด (2554) ได้ศึกษาเรือ่ง พฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในต าบล
แหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อสารก าจัดศัตรูพืชจากร้านค้าในหมู่บ้าน รอ้ย
ละ 78.8  
 ตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จากค าแนะน าของนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ทางการเกษตร ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ นักวิชาการ และเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรน้ันเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์โดยตรง สามารถให้ความรู้ 
และค าแนะน าในการใช้สารเคมีได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ จนันมน์ บุญนิล (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีปูองกัน ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแหง อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชจากเจ้าหน้าที่
การเกษตร ร้อยละ 79.17 รองลงมา ร้อยละ 42.70 ได้รับความรู้จากพนักงานขายหรือบริษัท  
 เกษตรกรเคยได้รับความรู้เก่ียวกับพิษภัยและอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช วิธีการปูองกันอันตราย
และวิธีการใช้สารเคมีดังกล่าวให้ถูกวิธี จากสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เกษตรกรสามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารได้รวดเร็ว และเข้าใจง่ายซึ่งสอดคล้องกับ สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ 
(2551) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ท านาข้าวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่า
จีน (จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชในระดับมาก เกษตรกรมีความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง  
 ส่วนใหญ่เมื่อเกษตรกรพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แล้วไม่ได้ผลเกษตรกรจะปฏิบัติโดยเพ่ิมความเข็มข้นของ
สารเคมีและพ่นใหม่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สารเคมีที่ใช้ในครั้งแรกอาจมีความเข้มข้นน้อย จึงท าให้เกษตรกรไม่สามารถ
ก าจัดแมลง ศัตรูพืชได้ จึงต้องเพ่ิมความเข้มข้นมากข้ึนอีก เพ่ือใช้ก าจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคล้องกับ  ชนิกานต์ คุ้มนก 
(2555) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า พฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืช พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารก าจัดแมลงในกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate) 
ร้อยละ 88 ส่วนสารก าจัดวัชพืชเป็นสารในกลุ่มไบไพริไดเรียม (Bipyridylium) ร้อยละ 80 เมื่อพ่นสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชแล้วไม่ได้ผลเกษตรกรปฏิบัติโดยเพ่ิมความเข็มข้นของสารเคมีและพ่นใหม่  
 และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยแพ้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เมื่อมีอาการแพ้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกษตรกร
ส่วนใหญ่ปฏิบัติโดยการไปหาหมอ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยมีประวัติการแพ้ยา หรือสารเคมี ท า
ให้ไม่เคยแพ้เมื่อใช้สารเคมี และเมื่อมีอาการก็จะไปพบหมอ เน่ืองจาก หมอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษา และสามารถ
รักษาหายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิท สารโภคา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช
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ของเกษตรกร เขตต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า เกษตรกรใช้สารเคมีในรอบปีที่ผ่านมาไม่
เคยเจ็บปุวยหรือได้รับพิษของสารเคมีจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ร้อยละ 53.60  
  เกษตรกรคิดว่าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ใช่วิธีการที่ดี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สารเคมีส่งผลเสียกับ
ร่างกาย และมลภาวะสิ่งแวดล้อม ท าให้เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ใช่วิธีการที่ดี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับชนิกานต์ คุ้มนก (2555) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบลจอมทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า เกษตรกรร้อยละ 63 ไม่มีปัญหาในการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และจะใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชต่อไปร้อยละ 81 เน่ืองจากการใช้สารเคมีสามารถก าจัดศัตรูพืชได้ผลจริงและทันเวลา ส่วนเกษตรกรอีกร้อย
ละ 19 มีแนวโน้มว่าจะไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อไปเน่ืองจากมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรับการใช้สารชีวภาพ
ของเกษตรกรโดยวิธีการต้มกลั่นพืชสมุนไพรที่หาได้ภายในท้องถ่ินมาใช้ฉีดพ่นก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีแต่ยัง
ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย  
  เกษตรกรตระหนักรู้ถึงการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชว่าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่
ร่างกายคนเรา ได้ทั้งทางหายใจ ทางปาก รวมทั้งการดูดซึมผ่านผิวหนัง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรอาจเคยได้รับ
ผลโดยตรงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จึงทราบว่าหากไม่ปูองกันก่อนการใช้จะท าให้ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายได้ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ หฤทัย ไชยแก้วเมร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปูองกันตนเองของเกษตรกรจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร พบว่า ทั้งเกษตรกรผู้ค้าสารเคมีและผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีรับรู้รายละเอียดสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรจากหลายช่องทาง ความตระหนักของเกษตรกรต่อพิษภัยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผู้ค้าและผู้รับจ้าง
ฉีดพ่นสารเคมียังไม่มีความตระหนักต่อพิษภัยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพราะไม่สามารถเชื่อมโยงปัญหาและ
พิษภัยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อตนเอง ครอบครัวสิ่งแวดล้อม ชุมชน และระบบ
นิเวศ และวิธีการใช้ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกษตรกร เกษตรกรจะใช้ตามท่ีฉลากก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ 
ยรรยง นาคมา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปูองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปูองกันอันตรายจาก
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 64.2 โดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคือ เลือกซื้อสารเคมีที่มี
ฉลากถูกต้องอ่านฉลากค าแนะน าก่อนใช้สารเคมี และส่วนใหญ่มีวิธีการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดย
หลีกเลี่ยงการสูดดมไอหรือละอองสาร และการสัมผัส และควรไปพบแพทย์หากรู้สึกผิดปกติหลังใช้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับ วรเชษฐ์ ขอบใจและคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุ่มเกษตรกรต้นน้ า กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดพะเยา พบว่า พฤติกรรมเกษตรกร
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากท่ีสุด คือ การไม่ปิดปากและปิดจมูกด้วยผ้าหรือสวมหน้ากากและใส่แว่นตาตลอดเวลาขณะฉีด
พ่นสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืช  
 
 2. ทัศนคติที่มีผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตชุมชนบ้านกุดลิงง้อ ต าบล
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
  2.1 ด้านประโยขน์ 
   พบว่า  เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากอันดับแรกคือ ช่วยในการขับไล่หรือก าจัดจ านวน
แมลงศัตรูพืช วัชพืช เชื้อรา และโรคพืชอื่นๆ ที่จะเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตร รองลงมาคือ ช่วยเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพของพืชผัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สามารถใช้
ท าลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตแพร่พันธ์ุ แมลงศัตรูพืช วัชพืช ท่ีจะเข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตร และเป็นวิธี
ที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ สายธาร ไชยสัจ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในเขตต าบลหนองไข่นก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เกษตรกร
มีใช้สารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่เพ่ือก าจัดแมลง/เพลี้ย ร้อยละ 57.6 และสอดคล้องกับยุพิน ปัดถา (2553) พบว่า 
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เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกอ้อยเฉลี่ย 4.48 ปี และทั้งหมดใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช เน่ืองจากมี แรงจูงใจที่ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชเพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิต ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานคนซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า การ
ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ดังน้ันเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรจึงหันมาใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากข้ึน 
  2.2 ด้านโทษ 
   พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมากอันดับแรกคือ การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีพิษ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้มากในพืชและสัตว์ รองลงคือ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชถึงแม้จะช่วยก าจัดศัตรูพืช หรือแมลงที่มาท าลายพืชผลทางการเกษตร แต่เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เมื่อใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จะท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย ไม่สามารถรักษาความสมดุล
ในธรรมชาติ เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน ้า มลพิษทางดิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แก้วตา บุญธรรม 
(2549) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชในการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในจังหวัด
ขอนแก่นในประเด็นการเกิดผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้หน้าดินแข็งข้ึน และเกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากกลิ่นสารเคมี เน่ืองจากเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรกรมีการผสมสารเคมีมากกว่าที่ฉลากระบุไว้ มีการผสมสารเคมีมากกว่า 1 ชนิด
ข้ึนไป ไม่เลือกช่วงเวลาและทิศทางลมในการฉีดพ่นสารเคมี ซักล้างชุดที่สวมใส่ฉีดพ่นสารเคมีในแหล่งน้าธรรมชาติ 
และล้างอุปกรณ์ฉีดพ่นหรือเทสารเคมีที่เหลือลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้สารเคมีไหลลงสู่แหล่งน้ าเกิดการสะสม
และส่งผลกระทบต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ า 
  2.3 ด้านข้อควรระวัง 
   พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในเขตชุมชนบ้าน
กุดลิงง้อ ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้านข้อควรระวัง อยู่ในระดับมากอันดับแรกคือ ควรอ่านฉลากข้าง
ภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชก่อนใช้ทุกครั้ง รองลงมา ไม่ควรด่ืมน้ า และรับประทานอาหาร ขณะท างานกับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในระหว่างฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชควรยืนอยู่เหนือลมเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชพัดเข้าสู่ร่างกาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรให้ความส าคัญและปูองกันการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เน่ืองจาก
รู้ว่าเป็นสารเคมีอันตราย จึงมีการระวังปูองกันในการใช้ การอ่านฉลากก่อนใช้ การสวมใส่เสื้อผ้า หน้ากากปูองกัน
การสูดดมสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับ ยรรยง นาคมา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปูองกันอันตรายจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พบว่า เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการปูองกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 64.2 โดยปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องคือ เลือกซื้อสารเคมีที่มีฉลากถูกต้อง อ่านฉลากค าแนะน าก่อนใช้สารเคมี และสอดคล้องกับ วิชชาดา สิมลา 
และต้ัม บุญรอด (2554) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในต าบลแหลมโตนด อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พักรับประทานอาหารหรือเครื่องด่ืมขณะฉีดพ่น ร้อยละ 91.8 
ก่อนฉีดพ่นทุกครั้งจะดูทิศทางลมก่อนเสมอ ร้อยละ 84.1 โดยยืนฉีดพ่นเหนือลมร้อยละ 98.8 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช ้
  1.1 จากผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการปฏิบัติการใช้สารเคมีอยู่
ในระดับมาก แต่ยังมีบางข้อค าถามท่ีเกษตรกรปฏิบัติไม่ถูกต้อง เน่ืองจาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมใน
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ดังน้ันหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ใช้สารเคมีให้ถูกต้องและเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการตามหลักวิชาการของรัฐ 
  1.2 หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับการ
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านสื่อและแหล่งความรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้ทั่วถึง 
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  1.3 หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาหาวิธีก าจัดศัตรูพืช เช่น การใช้สารชีวภาพ
หรือการใช้วิธีอื่น ที่สามารถน ามาใช้ก าจัดศัตรูพืชได้สะดวก มีประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายช่วยลดต้นทุนในการผลิต 
ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาส่งเสริมเผยแพร่สนับสนุนให้กับเกษตรกรใช้ในการก าจัด
ศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
  1.4 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการดูแลสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีก าจัดสัตรูพืช 
ให้กับกลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เพ่ือให้กลุ่มน้ีได้มีทักษะความรู้สามารถน าไปถ่ายทอดความรู้ และให้การดุแลสุขภาพกลุ่มเกษตรกรได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
  1.5 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน
ควรมีการก าหนดเขตบริเวณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากเขตชุมชนที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่ท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบหรือทางเลือกอื่นในการก าจัดศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมี เพ่ือให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
  2.2 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
และเน่ืองจากการใช้สารเคมีได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและในปัจจุบันมีการเพ่ิมพ้ืนที่การเพาะปลูก
เพ่ิมข้ึนซึ่งหมายถึงปริมาณการใช้สารเคมีที่เพ่ิมสูงตามไปด้วย  
  2.3 ควรมีการศึกษาโดยใช้รูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส าหรับ
เกษตรกร เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 2) เพ่ือพัฒนา

ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ โดยใช้วิจัย
เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคขาด
การส่งเสริมการตลาด และแรงงานไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องจ้างแรงงาน ท าให้เพ่ิมต้นทุนสูงข้ึนนอกจากน้ี ผู้บริโภคยัง
ไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ปลาหยอง ท าให้กิจการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง 2) การพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นกระปุกแก้ว ฝาหมุนเกลียว เพ่ือการเก็บ
รักษา และออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากท่ีแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนด้านราคาต้ังราคาตามหลักจิตวิทยา โดย
จะต้ังราคาด้วยเลขคี่ จะบวกจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์บวกกับก าไรด้านการจัดจ าหน่าย โดยจะใช้โชเชียลมีเดีย มี
การจ าหน่ายตามร้านขายของฝากในอุดรธานีและทางไปรษณีย์ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายให้ผู้บริโภคตามสถานที่ต่างๆ มีการให้ส่วนลดลูกค้า ให้สะสมแสตมป์แลกของรางวัล 
และมีกิจกรรมให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุกผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ปลาหยองสาหร่าย 
 

ABSTRACT 
 This research aimed 1) to study and analyze the marketing environment and 2) to 
develop a marketing mix in the development of Shredded fish floss with seaweed flavor, 
produced by Nikom Songkror Simmered Pickled Fish Community Enterprise. This research was 
qualitative and the research instruments included interviews techniques such as community 
participation and focus groups. 
 The research found that 1) the products of the Nikom Songkror Simmered Pickled 
Fish Community Enterprise is not yet known by local consumers, there is a lack of marketing 
promotion, and they have insufficient labor. They need to employ more workers, which will 
cause higher costs. 2) Following the guidelines of the marketing mix, with regard to product, the 
packaging was developed and a glass jar with screw cap was used for storage. A logo and label 
for the shredded fish floss were designed to clearly display product information. With regard to 
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pricing, the price was set taking into account the total cost of the product plus the desired profit, 
and used principles of psychology and odd-numbering. Through the use of social media, 
distribution channels were expanded and the product was made available through souvenir 
shops in Udon Thani, and mail order. As for promotion, brochures about shredded fish floss with 
seaweed flavor products were distributed to consumers at various locations. Furthermore, 
discounts were given away, a stamp collection system with rewards was established and social 
media activities were created. 
 
Keywords 
           Marketing mix, Community products, Shredded fish floss with seaweed flavor 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม มีการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
และมีการเพ่ิมข้ึนของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน ไม่ค่อยมีเวลามาเข้าครัว 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคก็เพ่ิมข้ึน ปริมาณการซื้ออาหารก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์ปลา
หยอง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อ านวยความสะดวกสบาย เป็นทางเลือกทางหน่ึงที่เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ปัจจุบันที่ชอบความสะดวกสบาย ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย และในปัจจุบันสถานภาพครอบครัว เป็นครอบครัวเด่ียว
มากย่ิงข้ึน พ่อกับแม่อยู่ในยุคที่เร่งรีบ ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลบุตร ผลิตภัณฑ์อาหารปลาหยองจึงเหมาะกับคุณแม่ที่ไม่
ค่อยมีเวลาท ากับข้าวให้บุตร สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ปลาหยองมาติดบ้านไว้ สะดวกส าหรับใช้เลี้ยงบุตร และยัง
เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานได้อีกทั้งได้รับสารอาหารเต็มที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน และยังพกพา
สะดวกไปได้ทุกท่ีอีกด้วย  
           กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนต้ังอยู่ที่ 224/1 หมู่ 5 ซอย 17 ถนนอุดรธานี-หนองบัวล าภู ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยเกิดจากการที่ชุมชนน าเอาภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของท้องถ่ินอีสาน
จากอดีต คือ ปลาร้าซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมากและหาง่ายในพ้ืนที่ เน่ืองจากชุมชนและพ้ืนที่ข้างเคียงอยู่ใกล้กับอ่าง
เก็บน้ าห้วยหลวง ท าให้มีปลาท่ีอุดมสมบูรณ์ จากทุนธรรมชาติในหน้าน้ ามีปลาจ านวนมากชาวบ้านจึงใช้ภูมิปัญญา
ด้ังเดิมถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานในหน้าแล้งจากการด าเนินงานของกลุ่มนางอารีย์ เสนศาสตร์ ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ จึงได้ท าปลาร้าหลนข้ึนมา เน่ืองจากในหมู่บ้านหรือสถานที่ใกล้เคียงนิยม
ทานปลาร้า ที่เป็นเฉพาะปลาร้าบอง แม่อารีย์จึงคิดท าสูตรปลาร้าหลนข้ึนมา ซึ่งเป็นอาหารที่คนภาคกลางสามารถ
ทานได้ รสชาติไม่เผ็ดมาก และกลิ่นไม่แรง เด็กและผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้ และเกิดแนวคิดที่จะต่อยอด และ
พัฒนาอาหารท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  และสร้างโอกาสเพ่ิมรายได้ให้กับสตรีและแม่บ้าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวจึงได้ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2553 และขอจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ต่อมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ก็ได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 7 คนจึงได้จัดท าผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น แจ่วบองแม่แต น้ าพริกปลาเผาย่าง ปลาร้าหลนน้ าพริกปลา
ย่างป่น น้ าปลาร้าขวดเล็กแจ่วบองแมงดาปลาเน้ืออ่อน ปลาขาวแดดเด่ียว เป็นต้น ปัญหาที่เกิดข้ึนของกลุ่ม คือ
สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเน่ืองจากในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าคู่แข่งขันและไม่
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้า
หลนนิคมสงเคราะห์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
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สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บน
พ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ 
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
 2. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research)ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคม
สงเคราะห์ จ านวน 14 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคม
สงเคราะห์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 พัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)ระหว่างนักวิจัย
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์โดยการรวมกลุ่มให้
สมาชิกในกลุ่มและผู้วิจัยมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคม
สงเคราะห์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
              1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ยังไม่มีการแปรรูปสินค้าที่
หลากหลายนอกจากปลาร้าบอง ท าให้ปลาหยองสาหร่ายเป็นทางเลือกของผู้บริโภคอีกทางหน่ึงหันมาให้ความสนใจ
และได้รู้จักผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังพบปัญหาเน่ืองจากผู้บริโภคคุ้นเคยแต่หมูหยอง ท าให้เกิด
ทางเลือกในการซื้อของผู้บริโภค 
              1.2 ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคชื่นชอบและให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึน 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายต้ังราคาไม่สูงมาก ต้ังราคาน้อยกว่าคู่แข่งขัน ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้
ง่ายแต่ปัญหาพบว่าปลาหยองสาหร่ายจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าหมูหยอง 
              1.3 ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์มีการจ าหน่ายออกบูธ
จัดแสดงสินค้า และทางผ่านทางช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ได้รับ
ออร์เดอร์เรื่อยๆตามมา แต่ยังคงพบปัญหาในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าคู่แข่งขันและ
ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
              1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์มีการออกบูธ
จัดแสดงสินค้า ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายมากข้ึน และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้เร็วข้ึน และยอดขายก็
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เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ท้ังน้ีเน่ืองจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบส่วนลด ชอบโปรโมชั่น และชอบร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการ
แลกของรางวัลอีกด้วยแต่ยังคงพบปัญหาในด้านการรับรู้ที่ผู้บริโภคบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ได้  
 จากการสนทนากลุ่มสมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ ต าบล
โคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.วัตถุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
2.หัวหน้ากลุ่มมีความรู้  ความเชี่ ยวชาญในด้าน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา 
3.ราคาของสินค้าไม่สูงมาก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บรโิภค  
2.สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดการจ้าง
แรงงาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
 

โอกาส (Opportunities) 
1.คู่แข่งน้อยจึงไม่ค่อยมีการแข่งขันสูงมากนัก 
2.ยังไม่มีผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
ในเขตพ้ืนที ่
 

อุปสรรค (Threats) 
1.คู่แข่งเกิดข้ึนได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ 
2. ผู้บริโภคยังไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ปลาหยอง ส่วนมากจะคุ้นเคย
กับหมูหยอง ไก่หยอง ท าให้เกิดทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 
3.ผลิตภัณฑ์ปลาหยองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบได้ง่าย 
ท าให้กิจการจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง 

    

  2. การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้า
หลนนิคมสงเคราะห์ ต าบลโคกสะอาด อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
   หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคม
สงเคราะห์ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group)ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์  สรุปได้ดังน้ี 
   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นแบบกระปุก เป็นกระปุกแก้ว ฝา
อลูมิเนียมซึ่งเป็นกระปุกที่มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ สะอาด ปลอดภัย ง่ายต่อการรับประทาน และมีการสร้างตรา
ผลิตภัณฑ์ ชื่อว่า “แม่แต ปลาหยอง ผสมสาหร่าย” ออกแบบตราผลิตภัณฑ์โดยใช้สีที่มีความสอดคล้องกับตัว
ผลติภัณฑ์สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ 

                      
 

ภาพที ่1 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์แบบกระปุกแก้ว 
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 2.2 ด้านราคา (Price) 
  การต้ังราคาของผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายจะต้ังจากวัตถุดิบและกรรมวิธีในการท าผลิตภัณฑ์ จะ

ค านวณจากต้นทุนผลิตภัณฑ์แบบกระปุก โดยจะเปรียบเทียบราคาและปริมาณของคู่แข่งขันน ามาประกอบ และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยเน้นกลุ่มลูกค้าวัยท างาน รวมไปถึงการ
ต้ังราคาต่ ากว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย เพ่ือที่จะได้ดึงดูดลูกค้ามากข้ึน  
 2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 

  ในปัจจุบัน ปลาหยองสาหร่าย มีการขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน โดยการใช้ Social Media 
และจ าหน่ายตามร้านขายของฝากในอุดรธานีในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งมีวัตถุประสงค์  คือ สร้างการ
รับรู้ในตราและสร้างยอดขายผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายให้เพ่ิมข้ึนและเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้และเรายังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายทางไปรษณีย์เพ่ิมอีกช่องทางหน่ึง เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกให้กับลูกค้าเพ่ิมข้ึน และด้วยผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายไม่เน่าเสียง่ายจึงสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ 

 
 

 
ภาพที ่2 แสดงตัวอย่างหน้า Facebook,  Instagram และ Application Line 

 
  2.4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายของเราได้เร็วข้ึนจึงมีการส่งเสริม 
การตลาด ดังน้ี  

2.4.1 เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภค เรามีการแจกโบรชัวร์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ปลาหยอง 
สาหร่ายของเราให้ผู้บริโภคตามสถานที่ต่างๆ 
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ภาพที ่3 แสดงโบรชัวร์แนะน าผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหรา่ย 
 

2.4.2 การให้ส่วนลดลูกค้า เมื่อผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ปลาหยองต้ังแต่ 3  กระปุกข้ึนไป
จะมีส่วนลดจากปกติ 3 กระปุก ราคา 297 บาท เหลือเพียง 250  บาท   

2.4.3. มีการให้สะสมแสตมป์แลกของรางวัลส าหรับผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ปลาหยอง 
สาหร่าย โดยจะมีการแจกแสตมป์ให้ผู้บริโภคสะสมทุกครั้งเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าต้ังแต่ 1 กระปุกข้ึนไป เมื่อซื้อ  1  
กระปุก ต่อ แสตมป์ 1 ดวง นอกจากน้ี  เมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายต้ังแต่ 5 กระปุกข้ึนไป จะได้รับ
ของแถมให้ลูกค้าเพ่ือเป็นก าลังใจและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ดังต่อไปน้ี 
            1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่ไม่เพียงพอ สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง
ผลิตภัณฑ์ปลาหยองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบได้ง่าย ท าให้เกิดคู่แข่งขันเพ่ิมข้ึน ท าให้กิจการจ าเป็นต้องสร้างความ
แตกต่าง และกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนด 
กลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา พิทักษ์ธรรม (2554)ที่พบว่ากลุ่มมี
ปัญหาด้านการตลาดสูง ยังขาดนักการตลาด ควรให้การส่งเสริม ปลูกฝังความคิดให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจการบริหาร

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D2%CA%B9%D2%20%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC%B8%C3%C3%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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จัดการ การตลาด ให้สมาชิกให้ความส าคัญและความจ าเป็นในด้านการตลาดแนวทางการพัฒนาการ บริหารงาน
ส่วนใหญ่ชุมชนได้ก่อต้ังกลุ่มผลิตข้ึนมาแต่ไม่สามารถบริหารงานให้ย่ังยืน เพราะขาดความรู้  และทักษะการ
บริหารงาน 
 2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ปลาหยอง
สาหร่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจและได้
รู้จักผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ จากที่คุ้นเคยแต่หมูหยอง ไก่หยอง หรือ
เห็ดหยอง เน่ืองจากผู้บริโภคชอบความสะดวกสบาย และนอกจากจะได้รับโปรตีนแล้ว ยังได้ประโยชน์จากกระเทียม
สับและสาหร่ายที่ผสมลงไปในปลาหยองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์ทองศรี (2560) ท่ีพบว่า รูปแบบ
การจัดการการผลิต ควรวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีเอกลักษณ์และแตกต่าง ด าเนินการตามแผน และ
ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานโดผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก และรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางการผลิต ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคชื่นชอบและให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายต้ังราคาไม่สูงมาก ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของของฐิติพร วรฤทธ์ิ (2561) ที่พบว่า ด้านราคา ต้ังราคาไม่สูงเกินไปด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้บริโภครู้จัก
ผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่ายเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ได้รับออร์เดอร์เรื่อยๆตามมา ทั้งน้ีเน่ืองจาก มีช่องทางในการจัด
จ าหน่ายที่หลากหลาย ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ท าให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศิริรักษ์ ยาวิราช (2556) ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์กลุ่มใช้รูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย
ทางตรง และทางอ้อมร่วมกันจ าหน่ายสินค้าได้ต่อเน่ือง ลูกค้ารู้จัก ทราบแหล่งซื้อ มีความคุ้นเคยกับแหล่งจ าหน่าย
เป็นอย่างดี และสร้างยอดขายมาโดยตลอด ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ปลาหยอง
สาหร่ายมากข้ึน และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้เร็วข้ึน และยอดขายก็เพ่ิมข้ึนอีกด้วย ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่
ชอบส่วนลด ชอบโปรโมชั่น และชอบร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการแลกของรางวัลอีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานของ
จิตรลดา เพลิดพริ้ง (2561)ที่พบว่า กิจกรรมหลัก มีการเสนอคุณค่า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการ
เก่ียวกับทรัพยากรหลัก พันธมิตรหลัก การจัดการโครงสร้างต้นทุน กลุ่มลูกค้า 
 3. ผลจากการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการพัฒนาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ล ายอง ปลั่งกลาง วันทนา เนาว์วัน และพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ (2553) ที่พบว่า รูปแบบ
ของ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน ประการแรกการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนจะมีความเข้มแข็ง และย่ังยืนควรอาศัยหลักการมีส่วน ร่วมจากผู้น าชุมชน ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาชุมชนจังหวัด จะช่วย ท าหน้าที่ประสานงานติดต่อระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากข้ึน การเจรจาตกลงเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน
ด้วยกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ วงษ์จ้อย(2560) ที่พบว่า องค์ประกอบด้านชุมชน คือ คณะกรรมการ 
สมาชิกเจ้าของบ้านพัก คนในชุมชน ตลอดจนภาครัฐในพ้ืนที่ที่ร่วมมือกันพัฒนาทั้งบุคคลและพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน
อย่างเป็นโครงข่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็น
รูปธรรม และความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลาหยองสาหร่าย เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ 2) 
เพ่ือพัฒนาแนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านเด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยน าแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน มาเป็น
กรอบแนวคิด เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือจ านวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเด่ือผลมะเด่ือยังไม่เป็นที่รู้จักกัน รวมถึงกลุ่มชุมชนยังขาดความรู้และขาดเครื่องมือที่ใช้ในการท าลูกอม 
ลูกอมมะเด่ือเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ จึงอาจท าให้เกิดคู่แข่งลอกเลียนแบบได้ง่าย พร้อมทั้งผู้บริโภค
อาจจะมีแบรนด์ทีอ่ยู่ในใจ ท าให้เกิดความกลัวที่จะทดลองสินค้าใหม่ อีกทั้งผู้บริโภคยังไม่รู้ว่าสรรพคุณของมะเด่ือมี
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2) การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ เม็ดลูกอมมะเด่ือจะถูกบรรจุใส่กระดาษสองชั้น ชั้นที่1กระดาษไข ชั้นที่2กระดาษแก้ว บรรจุลงกล่อง
กระดาษ กลยุทธ์ด้านราคา จ าหน่ายที่กล่องละ 25 บาท กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย จ าหน่ายที่ตลาดออนไลน์ทุก
ช่องทาง จ าหน่ายตามชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวในตัวจังหวัด และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีการจัด
กิจกรรมออกบูธเพ่ือแสดงสินค้ามีกิจกรรมให้ร่วมสนุก แจกสินค้าขนาดทดลอง จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น 
เพ่ิมปริมาณลูกอม 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลูกอมมะเด่ือ  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to 1) to study and analyze the marketing environment 
and 2) to develop guidelines of development on the mix. The marketing of processed products 
candy fig. Community area of ban dua Mueang Nong Khai. The concept and theory of community 
participation, a framework, a qualitative research method. The instruments were interviews and 
discussion groups (Focus group) between the researcher and the members of the group 
enterprise community area of 25. people. The results showed that 1) Figs are not widely known. 
Including community groups still lacking the knowledge and lack of tools for making candy. Figs 
candy is a business that does not require high investment, so there are competitors imitators 
easily. In addition, consumers may have brands in their minds. Causing fear to experiment with 
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new products also, consumers do not know the properties of figs. Which affects the purchasing 
decision. 2) Determining marketing mix strategies including product strategy are figs candy tablets 
Inside the product is wrapped in two layers of paper. First layer, put in wax paper. Second layer 
put in cellophane. Then the candy is packed in a paper box. Price strategy the selling price is set 
at 25 baht. Place strategy available at all online marketing channels sold by community tourist 
attractions in the province. And promotion strategies is booth to show the products. In the event, 
there are the fun activities. Give away demo products. Organize promotion. 
 
Keywords 
 Marketing mix, Local of products, Figs Candy 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันตลาดลูกอมมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ ปี โดยผู้บริโภคหันมาสนับสนุนสินค้า OTOP ท าให้ลูก
อมเคี้ยวหนึบมียอดขายเพ่ิมมากข้ึน เพราะลูกอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากในการับประทานเวลาว่างทานง่ายเหมาะ
ส าหรับทุกเพศทุกวัย โดยยอดรวมของมูลค่าตลาดรวมลูกอมในปี 2558 มีมูลค่า 8,074 ล้านบาท โดยยอดขายลูกอม
เคี้ยวหนึบเติบโตเพ่ิมข้ึน 9% ซึ่งมีมูลค่าในตลาด 726.66 ล้านบาท และ ในปี 2559 มูลค่าของตลาดรวมลูกอมเคี้ยว
หนึบมีมูลค่า 8,200 ล้านบาท โดยเห็นได้ชัดว่าลูกอมเคี้ยวหนึบมีการเติบโตข้ึนจากปีก่อน 9% ซึ่งมีมูลค่าทางตลาด 
738 ล้านบาท และในปี 2560 มีมูลค่าตลาดรวมของลูกอม 8,729 ล้านบาท ซึ่งพบว่าลูกอมเคี้ยวหนึบเติบโตจากปี
ก่อน 16% ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาด 1,396.64 ล้านบาท โดยตลาดรวมของลูกอมภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
เพ่ิมข้ึนทุกปี และ คาดว่าในปี 2661 จะมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบันการตลาดของลูกอมมีการ
เจริญเติบโตมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะเน่ืองจากผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนอีก
ด้วย ท าให้คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ชอบความยุ่งยากวุ่นวาย เน่ืองจากคนส่วนใหญ่น้ันมีวิถีชีวิตที่ เร่งรีบจึงเป็นสาเหตุ
ให้คนส่วนใหญ่ ไม่มีเวลาที่จะดูแลรักสุขภาพดังน้ันจึงน าสมุนไพรมะเด่ือมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร 
เพราะมะเด่ือน้ันมีสรรพคุณ เช่น แก้ไข้ เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันอาการท้องผูก เป็นต้น อีก
ทั้งยังมีวิตามินต่าง ๆ โดยเฉพาะวิตามิน B1 วิตามิน B2 และ วิตามิน C นอกจากน้ีมะเด่ือยังมีเปอร์เซ็นต์ของน้ าตาล 
ระหว่าง 18-30% ตามความสด และ แห้ง เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย จึงสามารถน ามาใช้ทดแทนผลไม้ที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพ่ือน ามาท าการผลิตลูกอม อีกท้ังยังได้ สี กลิ่น รสชาติที่ท ามากจากสมุนไพร ลดการเติมสี กลิ่น รสชาติ
สังเคราะห์ท าให้สุขภาพของผู้บริโภคมีความปลอดภัยลูกอมมะเด่ือจึงเหมาะส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานส าหรับ
คนรักสุขภาพ (https://positioningmag.com/62253) 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ต้ังอยู่ที่ หมู่ 2 ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เริ่ม 
ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อต้ังจ านวน 15 คน และ มีภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเกษตรอ าเภอ จังหวัด
หนองคาย เองน้ันก็ล้วนแต่ได้มีส่วนร่วม เพ่ือเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้ก้าวข้ึนเป็นรัฐวิสาหกิจ
ต่อไป และ ต่อมาได้มีการขอจดทะเบียนจากทางภาครัฐ เพ่ือให้เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มรูปแบบโดยมีการย่ืนขอ
จดทะเบียนจากองค์การอาหาร และ ยาหรือ อ.ย. เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และ สร้างความน่าเชื่อถือของ
กลุ่มเอง โดยมีการย่ืนขอออย่างเป็นทางการเมื่อปี 2546 ต่อมาเมื่อปี 2547 กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือก็ได้รับ
รางวัล OTOP 4 ดาว ปัจจุบันกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือก็ได้มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนจนปัจจุบัน มีสมาชิกอยู่จ านวน
ทั้งสิ้น 25 คน และ ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้า OTOP ระดับประเทศ คือ 
มะม่วงแช่อิ่มโดยได้ยกระดับข้ึนจาก 3 ดาว เป็น 4 ดาว ท้ังน้ีกลุ่มชุมชนบ้านเด่ือยังผลิตสินค้าออกมาหลายอย่าง ไม่
ว่าจะเป็นของที่ใช้รับประทาน ได้แก่ มะม่วงแช่อิ่ม น้ าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ และ ใช้ปลานิลเพ่ือน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สินค้าท่ีใช้ในการอุปโภคได้แก่ สบู่ แชมพู ครีมนวดผม อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ผล
สืบเน่ืองจากการที่ผลมะเด่ือยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ชุมชนขาดความรู้ในด้านการท าลูกอม ขาดเครื่องมือ
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ที่ใช้ในการท าลูกอม มีอุปสรรคเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ จึงท าให้เกิดคู่แข่งได้ง่าย ผู้บริโภคอาจจะมีแบ
รนด์อยู่ในใจ ท าให้เกิดความกลัวที่จะทดลองสินค้าใหม่ ผู้บริโภคยังไม่รู้ว่าสรรพคุณของมะเด่ือมีประโยชน์ อย่างไร
บ้างจึงท าให้กลุ่มนักศึกษามีความสนใจในชุมชนบ้านเด่ือจึงเลือกที่จะน าผลมะเด่ือมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นลูกอม
มะเด่ือ (http://www.thaitambon.com/tambon/430109 ) เน่ืองจากลูกอมมะเด่ือยังไม่เป็นที่รู้จัก จะท าการ
น าเสนอและสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการมุ่งเน้นการแนะน าลูกอมมะเด่ือ เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้า
เป้าหมายรู้จักสินค้ามากข้ึน และมีการออกบูธแสดงสินค้า มีสินค้าทดลองก่อนซื้อ ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก กระตุ้นการ
ซื้อโดยการเพ่ิมจ านวนของลูกอม เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายในวันที่จัดบูธแสดงสินค้า จึงเน้นตัวทฤษฎีทางการตลาด ฟิล
ลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดออกเป็น (Kotler, 
1984) ระดับแรก การตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายหลักคือ การ
สร้างความตระหนักในตราสินค้า (brands) แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา โดยการตลาดที่อยู่ในระดับข้ันน้ีจะมุ่งให้
ความส าคัญกับส่วนประสมการตลาด ณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) ได้กล่าวว่า ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสม
ทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้
ดังน้ี 1.ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ต้องมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสินค้าหรือ
บริการที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือ
หมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อไปเพ่ือใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือด าเนินงานของ
กิจการ 2.ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับต าแหน่งทางการแข่งขันของสินค้าและสร้างก าไรในอัตราที่เหมาะสมสู่
กิจการหรือจ านวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าที่ผู้ซื้อท าการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมีหรือการใช้ผลติภัณฑ์สินค้าหรือบริการหรือนโยบายการต้ังราคา (Pricing Policies) 3.
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือ
ลูกค้า ซึ่งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ ในช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial User) หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) 
โลจิสติกส์ทางการตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้นไป
ยงจุดที่ต้องการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลก าไร 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่เน้น
ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกว่า 4P ซึ่งน าไปสู่การได้
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายของกิจการน่ันเอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้น
ทางด้านของการสร้างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กับลูกค้า ก็จะน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่
แนบแน่น ต่อผู้บริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับ
ที่สองน้ี คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสูงข้ึนเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน 

จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
เด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 2) เพ่ือพัฒนาแนวในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ต าบล
บ้านเด่ือ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จ านวน 25 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ 
ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) ได้ใช้แนวคิด SWOT Analysis และ วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล 
บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปลูกอมมะเด่ือ 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มชุมชนบ้านเด่ือมีความต้องการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลมะเด่ือ 
เดิมที่ผลมะเด่ือมีอยู่แพร่หลายในพ้ืนที่ชุมชนบ้านเด่ือ ชาวบ้านต้องการที่จะเพ่ิมคุณค่าให้กับผลมะเด่ือ จึงเกิด
ผลิตภัณฑ์ที่ท าข้ึนจากมะเด่ือมากมาย เช่น น้ ามะเด่ือ สบู่มะเด่ือ ผงชงร้อนมะเด่ือ ต่อมาชุมชนมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิม คือลูกอมมะเด่ือ จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษา สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
และกลุ่มชุมชนในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ลูกอมมะเด่ือ 

1.2 ด้านราคา พบว่า ปัจจุบันลูกอมมะเด่ือ ของกลุ่มชุมชนบ้านเด่ือ จ าหน่ายในราคา 25 บาท ด้วย
ลูกอมมะเด่ือของกลุ่มชุมชนบ้านเด่ือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย  แต่ยังคงพบ
ปัญหาในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่บางคนอาจยังไม่รู้ด้วยซ้ าว่าลูกอมมะเด่ือ รสชาติเป็นอย่างไร จึงท าให้ผู้บริโภค
บางคนยังไม่กล้าท่ีจะลองผลิตภัณฑ์ของลูกอมมะเด่ือ 

1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ในปัจจุบันลูกอมมะเด่ือของกลุ่มชุมชนบ้านเด่ือมีช่อง
ทางการจัดหน่ายที่กลุ่มชุมชนบ้านเด่ือโดยตรง และจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจ Line@ และ Instagram 
แต่ยังคงพบปัญหาในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าคู่แข่งขัน ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มชุมชนบ้านเด่ือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง 
ๆ ทางด้านออนไลน์ การจัดแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ เช่น งานเกษตรแฟร์ งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระ
บารมี 192 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาดประจ าปี แต่ยังพบปัญหาในด้านการรับรู้ที่ผู้บริโภคบางกลุ่มยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มชุมชนบ้านเด่ือได้ 

จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ลูกอมมะเด่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณหลากหลาย 
2. มีต้นทุนในการผลิตต่ า สามารถต้ังราคาได้ต่ ากว่า
คู่แข่ง 
3. สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตลอดปี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ลูกอมมะเด่ือยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
2. ชุมชนขาดความรู้ในด้านการท าลูกอม 
3. ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการท าลูกอม 

โอกาส (Opportunities) 
1. ยังไม่มีธุรกิจประเภทเดียวกันผลิตสินค้าเกี่ยวกับ
มะเด่ือ ในจังหวัดหนองคาย 
2. รัฐบาลสนับสนุนสินค้าของชุมชนอย่างจริงจงั 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ จึงท าให้เกิดคู่แข่ง
ได้ง่าย 
2. ผู้บริโภคอาจจะมีแบรนด์อยู่ในใจ ท าให้เกิดความกลัว
ที่จะทดลองสินค้าใหม ่
3. ผู้บริโภคยังไมรู่้ว่าสรรพคุณของมะเด่ือมีประโยชน์
อย่างไรบ้าง 

 
 2. แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเด่ือ ต าบลบ้านเด่ือ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ได้จัดการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ สรุปได้ดังน้ี 
 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ลูกอมมะเด่ือพร้อมรับประทาน บรรจุลงในกระดาษสองชั้น โดยชั้นแรกใส่ในกระดาษไข ชั้นที่
สองใส่ในกระดาษแก้วเหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ของสินค้า OTOP โดยลูกอมมะเด่ือจะบรรจุลงในกล่องกระดาษ 
ขนาด 28 กรัม ใน 1 กล่อง จะบรรจุจ านวน 10 เม็ด ราคากล่องละ 25 บาท ในการพัฒนาสินค้าและบริการของลูก
อมมะเด่ือ จะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลัก เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดย
จะปรับปรุงขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เน้นการพัฒนาสินค้า โดยการเพ่ิมรสชาติ
ตามท่ีตลาดนิยม บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกอย่างดี และ ออกแบบ Packaging ใหม่ ให้มีสีสันสดใส ดูสะอาด ส่วนผสมที่ใช้ 
สถานที่ต้ังของกิจการ และฉลากสินค้าท่ีมีรายละเอียดชัดเจน เชื่อถือได้ มีวันที่ผลิตและวันหมดอายุระบุอย่างชัดเจน 
ทางผู้ผลิตพยายามปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมักค านึงถึง ความสะอาด ความปลอดภัย การใส่ใจในสุขภาพ 
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ภาพที ่1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ด้านหน้า และ ด้านหลังลูกอมมะเด่ือ ราคากล่องละ 25 บาท 

 

 2.2 ด้านราคา (Price) 
  กลยุทธ์ด้านราคาจะใช้กลยุทธ์ที่ให้ปริมาณมากกว่าคู่แข่งในตลาด โดยในด้านราคาจะขายในราคาท่ี
เท่ากันกับราคาในตลาด และ ในอนาคตอาจมีการปรับราคาข้ึน เน่ืองจากปัจจุบันต้ังราคาขายที่ 25 บาท ต่อกล่อง 1 กล่อง 
จะมี 10 เม็ด ซึ่งให้ปริมาณค่อนข้างมากกว่าคู่แข่งตลาด ราคาปลีก ถ้าสั่ง 100 กล่องข้ึนไป จะได้ส่วนลดเหลือกล่องละ 24 
บาท 150 กล่องข้ึนไปราคากล่องละ 23 บาท จะเป็นการกระตุ้นให้พ่อค้าคนกลางรู้สึกว่าได้รับปริมาณที่เหมาะสม 
 
 2.3 ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
  ลูกอมมะเด่ือมีช่องทางในการขาย 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 
  1) การขายตรง โดยจะบรรจุใส่กล่องและจ าหน่ายในราคา กล่องละ 25 บาท วางขายในกลุ่มชุมชน 
  2) การขายส่ง เป็นการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  
  3) ขายตามงานเทศกาลต่าง ๆ หรืองานทางวิชาการต่าง ๆ เช่น เทศกาลอาหาร / สินค้า OTOP / 
สินค้าภายในชุมชน 
  4) ขายออนไลน์ มุ่งเน้นที่ ตลาดออนไลน์ ทุกวันน้ีเครือข่ายอย่าง ตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 
Facebook Instagram Line หรือสื่ออื่นๆ คือสื่อที่คนทั่วไปให้ความสนใจมากที่สุดเพราะฉะน้ันจ าเป็นต้องมุ่งเน้น
การตลาดออนไลน์ มีการสร้าง Facebook Fan page และ Line@ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2 Facebook fan page ของผลิตภัณฑ์ลูกอมมะเด่ือ ชุมชนบ้านเด่ือ 
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ภาพที ่3 Line@ และ คิวอาร์โค้ด ของผลิตภัณฑ์ลูกอมมะเด่ือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4  Instagram ลูกอมมะเด่ือ ของชุมชนบ้านเด่ือ 
 

 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ลูกอมมะเด่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ มีรสชาติอร่อยถูกปาก โดยในช่วง

แรก จะท าการน าเสนอและสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการมุ่งเน้นการแนะน าลูกอมมะเด่ือ เพ่ือ
สนับสนุนให้ลูกค้าเป้าหมายรู้จักสินค้า กระตุ้นให้เกิดการอยากลองรับประทาน พร้อมต้องการซื้อสินค้า 
เราจะใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication) เพ่ือให้
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้จัก และสร้างความรู้สึกต่อตัวสินค้า เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการทดลอง การ
ซื้อเพ่ือให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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โดยมีการจัดออกบูธเพ่ือแสดงสินค้ามีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
1) มีการร่วมสนุกท ากิจกกรมต่าง ๆ เช่น เล่นเกมเพ่ือรับของรางวัล 
2) แจกสินค้าขนาดทดลอง เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ในตัวสินค้าและเกิดการซื้อจริง  
3) จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น เพ่ิมปริมาณลูกอม 
4) แจกโบรชัวร์เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่5 การจัดออกบูธเพ่ือแสดงของลูกอมมะเด่ือ 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือผลมะเด่ือยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย รวมถึงกลุ่มชุมชนยังขาดความรู้ในด้านการท าลูกอม ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการท าลูกอม ลูกอมมะเด่ือเป็น
ธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ จึงอาจท าให้เกิดคู่แข่งและการลอกเลียนแบบได้ง่าย พร้อมทั้งผู้บริโภคอาจจะมีแบ
รนด์ที่อยู่ในใจ ท าให้เกิดความกลัวที่จะทดลองสินค้าใหม่ อีกทั้งผู้บริโภคยังไม่รู้ว่าสรรพคุณของมะเด่ือมีประโยชน์
อย่างไรบ้าง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือไม่ประสบความส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษติญา มูลศรี (2552) ที่พบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ยังไม่เหมาะสม
และล้าสมัย ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตยังไม่เหมาะสม ต้นทุนการผลิตสูง บรรจุภัณฑ์
ยังไม่ดีพอ และขาดการควบคุมคุณภาพและการได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นราวุฒิ 
สังข์รักษา และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2553) ที่พบว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ท้องถ่ินส่วนใหญ่มีปัญหาทาง
การตลาด โดยขาดความรู้ที่แท้จริง ขาดการปรับตัว และ ปัญหาของสภาพการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันในยุคโลกา
ภิวัตน์ ใช้วัสดุเลียนแบบหรือไม่มีคุณภาพ คู่แข่งขันรายใหม่ ลูกค้ามีอ านาจต่อรอง และ เกิดปัญหาสินค้าทดแทน จึง
ควรมีการส่งเสริมกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด และ ศึกษารูปแบบการวิจัยและพัฒนาความส าเร็จ และความ
ล้มเหลวของการด าเนินการทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยมัย 
เจียรกุล (2557) พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์องค์การ ขาดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจ และขาดการน าแผนธุรกิจมาขับเคลื่อนท าให้เกิดความเสียเปรียบกับคู่แข่งขันทางการตลาด 
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 2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอม
มะเด่ือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกอมมะเด่ือควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ทันสมัยเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้านราคา พบว่า ให้ปริมาณมากกว่าคู่แข่งในตลาด
แต่ราคาเท่ากับราคาตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ในปัจจุบันลูกอมมะเด่ือของกลุ่มชุมชนบ้านเด่ือมีช่อง
ทางการจัดหน่ายที่กลุ่มชุมชนบ้านเด่ือโดยตรง และจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจ Line@ และ Instagram 
แต่ยังคงพบปัญหาในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ที่น้อยกว่าคู่แข่งขัน ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มชุมชนบ้านเด่ือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง 
ๆ ทางด้านออนไลน์ การจัดแสดงสินค้าในงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา ปั้นรูป และคณะ (2560) 
พบว่า ด้านกลยุทธ์การตลาดคือประสิทธิภาพการตลาดที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจาก
ตลาดเป้าหมายหลัก (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) ส่วนด้านแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเป็นรายด้าน 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
ควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยวิธีการขยายช่องทางในการพัฒนาสินค้า 2) ด้านราคา 
ควรต้ังราคาแบบเจาะตลาดเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขาย และ 3) ด้านการจัดจ าหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้หลากหลายผู้บริโภคสามารถเข้าถึงง่าย 
 3. ผลจากการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทักษ์ ทองภูเบศร์ 
(2554) พบว่า การก่อต้ังข้ึนจากความความสนใจร่วมกันของสมาชิก การพูดเรื่องที่สนใจร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
แนวคิดกันอย่างสม่ าเสมอ ความเต็มใจอย่างแข็งขันที่จะร่วมท างานกับกลุ่ม การสร้างแรงจูงใจในการแบ่งปันความรู้
ของผู้น ากลุ่ม และการได้ใช้ความรู้ของตนร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างท ากิจกรรมร่วมกัน ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกรูปแบบเครือข่ายชุมชน ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานและความส าเร็จในการด าเนินงานของเครือข่าย
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทวฤทธ์ิ วิญญา (2553) พบว่า ด้านความคิดเห็นที่มีต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์ถักโครเชท์ ผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานประดิษฐ์ถัก
โครเชท์ให้ความเห็นว่า การด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเร็จในระดับมาก เน่ืองจากกลุ่มมีการจัดท าแผน
วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม การท างานมีความต่อเน่ืองโดยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก ท าให้การด าเนินงานของกลุ่มก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสมาชิกและคนในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเด่ือ ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และความ
ประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกอมมะเด่ือ เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมีผลิตภัณฑ์
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นจ านวน
มาก มีความคล้ายคลึงกัน มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก 
อีกท้ังผู้บริโภคบางกลุ่มยึดติดว่าข้าวเกรียบกล้วยเป็นความไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2) การก าหนดกล
ยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นถุงซีล เพ่ือให้
สะดวกต่อการพกพา ปรับรูปทรงให้เล็กพอดีค าเหมาะกับผู้บริโภค และออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากที่แสดง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 2) กลยุทธ์ด้านราคา โดยการต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 10 บาท ส่วนบวกเพ่ิมเท่ากับ 5 บาท ราคาขายที่ก าหนดเท่ากับ 15 บาท มีก าไรเท่ากับร้อยละ 5  3) กลยุทธ์
ด้านการจัดจ าหน่าย โดยการใช้สื่อ Social media ในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือสร้างการรับรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เช่น การเปิดหน้าร้าน
ในพ้ืนที่ ร้านขายของฝาก และสนามบิน เป็นต้น 4)กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือเป็น
การกระตุ้นยอดขาย การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ  และ Facebook  
 
ค าส าคัญ    ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ข้าวเกรียบกล้วย 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyze the marketing environment. And formulating a marketing mix 
strategy for the development of processed banana cracker products By using qualitative research 
methodology The tools used in the study were Interview using participatory techniques In this 
research 
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 The results of the research were as follows: 1) The Ban Krueng Nikhom Songkhro 
Community Processing Enterprise had no official marketing promotion. Packaging is outdated And 
there are not enough products to meet the needs of consumers Including banana processing 
products that are currently available in a large number of options Have similarities There is a new 
group of manufacturers entering the market easily with similar methods. Causing a lot of 
competitors Also, some groups of consumers adhere to the banana cracker as a modernity. 
Which affects the purchase decision 2) the marketing mix strategy, ie product strategy, is to 
develop the packaging to be a seal bag To be easy to carry Adjust the shape, make it small, fit, fit 
for consumers And design the brand with the label showing the product details Price strategy By 
setting a positive price from the total cost of the product With a unit cost of 10 baht, plus an 
additional 5 baht. The selling price is set at 15 baht, with a profit of 5 percent. Distribution 
strategy By using social media to expand distribution channels To create awareness in products of 
old and new consumer groups Including expanding other distribution channels, such as opening a 
storefront in the area Souvenir shops and airports etc. Marketing promotion strategies Has 
organized promotions to stimulate sales Advertising via radio and Facebook 
 
Keywords   Marketing mix, community product, banana cracker. 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยตาก ต าบลนิคมสงเคราะห์ ได้น าเทคโนโลยีการจัดระบบข้อมูลพ้ืนฐาน
และการจดบันทึกยอดขายจ าหน่ายไว้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าจากผู้บริโภค ต้ังแต่ปี 2556 กลุ่มวิสาหกิจ
มียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,104,000 บาท มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 540,300 บาท จ านวนสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในปี 2556 
ประมาณ 13,800 กิโลกรัม มีต้นทุนสินค้าต่อกิโลกรัมคิดเป็น 38.71 บาท/หน่วย ปี 2557 กลุ่มวิสาหกิจมียอดขาย
รวมทั้งสิ้น 1,249,000 บาท มีก าไรสุทธิ 907,710 บาท จ านวนสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในปี 2557 ประมาณ 8,900 
กิโลกรัม มีต้นทุนสินค้าต่อกิโลกรัมคิดเป็น 36.13 บาท/หน่วย ส่วนปี 2558 มียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,376,000 บาท  
มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 1,050,024 บาท จ านวนสินค้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดในปี2558 ประมาณ 8,400 กิโลกรัม มีต้นทุนสินค้า
ต่อกิโลกรัมคิดเป็น 36.14 บาท/หน่วย ปี 2559 กลุ่มวิสาหกิจมียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,552,000 บาท กิจการมีก าไร
สุทธิ 1,165,610 บาท จ านวนสินค้าท่ีผลิตได้ทั้งหมดในปี2559 ประมาณ 9,200  กิโลกรัม ต้นทุนสินค้าต่อกิโลกรัม
คิดเป็น 39.85 บาท/หน่วย และปี 2560 กลุ่มวิสาหกิจมียอดขายรวมทั้งสิ้น1,376,000 บาท มีก าไรสุทธิ 1,050,024 
บาท จ านวนสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดในปี 2560 ประมาณ  8,400 กิโลกรัม และต้นทุนสินค้าต่อกิโลกรัมคิด 36.14  
บาท/หน่วย จากยอดขายและก าไรสุทธิ ต้ังแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยมีอัตราการ
เจริญเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ แต่ยอดขายในปี 2559 กลับตกลงมาจากปี 2560 ถึง 176,000 บาท ท าให้และคาดว่าในปี 
2561 จะมีผลตอบรับที่ดีมากกว่าเดิม  

ปัจจุบันผลก าไรของวิสาหกิจมียอดขายตกลงมาจากปีก่อน ๆ สาเหตุมาจากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กล้วยนิคมสงเคราะห์ไม่มีความรู้ในเรื่องการท าการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด  กลยุทธ์ส่วนประสม
การตลาดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย และกล
ยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีส าคัญอย่างมากในการท าธุรกิจหรือเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดในปัจจุบัน  
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัด
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อุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่ง
รายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่  7 ต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
นิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 8 คน โดยก าหนดการ
วิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล 
บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ 
บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้าน
โนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ชื่อเสียงของตราสินค้าเป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว 
2. ผลิตภัณฑ์ใช้กล้วยสายพันธ์มะลิอ่องเป็นวัตถุดิบซึ่งมี
รสชาติหวานและอร่อยกว่าสายพันธุอื่น 
3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายกวา่ 30 แห่ง 
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอม 
5.ต้นทุนต่ า 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ไม่มีความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์ (กล้วยตาก กล้วย
อบเนย กล้วยเบรกแตก) 
2. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบได้ง่าย เพราะมีขั้นการผลิต     
ไม่ยุ่งยาก 
3. เป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่มาก ท าให้เกิดคูแ่ข่งทางธุรกิจได้ง่าย 
4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มไม่สามารถปลูกวัตถุดิบได้เอง 
5. กิจการมีเงินลงทุนน้อย 
6. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยยังไม่น่าเชื่อถือ 

โอกาส (Opportunities) 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยให้คนที่สนใจ
เข้ามาเย่ียมชมกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดการรับรู้ในตรา
สินค้า 
2. ผู้บริโภคหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ มีความสนใจทางของ
ว่างที่แปรรปูจากธญัพืชและผลไม ้
3. รัฐบาลให้การสนับสนุนสินค้าเกษตรแปรรูป 
4. สินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวเป็นที่นิยมส าหรับกลุ่มลูกค้าใน
ปัจจุบัน 

อุปสรรค (Threats) 
1. คู่แข่งขันมีมาก 
2. กล้วยสายพันธ์มะลิอ่องต้องใช้เวลาในการปลูกและการ
ขนส่ง 
3. มีคู่แข่งทางการตลาดมาก เพราะธุรกิจแปรรปูกล้วย
ค่อนข้างมีเพิ่มขึ้น 
4. สภาพอากาศ(ช่วงฤดูฝน) เน่ืองจากขั้นตอนในการผลิต
ต้องใช้แสงแดดจากธรรมชาติในการตากขา้วเกรียบกล้วย 
สภาพอากาศจึงมีผลต่อการผลิตข้าวเกรียบกล้วย 
5. เป็นสินค้าที่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

 
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย By 
ก้านตอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย สรุปได้ดังน้ี 
 2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีตราผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตองติด
ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์แบบถุงซิปล็อคปิดสนิทสีขาว ซึ่งเป็นสีที่ช่วยท าให้ตราผลิตภัณฑ์โดดเด่นมากข้ึน ด้านหน้า
ของบรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะโปร่งใสเล็กน้อยเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเพ่ือกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส่วนตราผลิตภัณฑ์ใช้รูปกล้วยเป็นหลัก สื่อให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนในเรื่องของวัตถุดิบ
หลักที่ใช้ น่ันก็คือ กล้วย   
 2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง ปัจจุบันมีแค่แบบเป็นซองแยกขาย กิจการได้ท าการพิจารณาใน
การต้ังราคาสินค้า โดยการค านวณหาต้นทุนการผลิตบวกกับก าไรที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยมีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ า การก าหนดราคาอยู่ที่ 15 บาทของผลิตภัณฑ์ใหม่นับว่าเป็นการก าหนดราคาที่สมเหตุสมผลในเรื่องของ
คุณประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วย 
 2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
 กิจการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วย ภายในบูธกิจการจะท าการตกแต่งให้โดดเด่น สะดุดตา ท า
ให้ผู้บริโภคสนใจเข้ามาเย่ียมชมภายในบูธ ภายในบูธจะมีผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยที่ท าสดใหม่ ให้ผู้บริโภคได้



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

189 
 

ทดลองชิมและยังสามารถซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย กิจการจะกระจายผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยไปวางจ าหน่ายยัง
ร้านค้าปลีกในชุมชนหรือร้านค้าปลีกตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือกระจายสินค้าไปยังแหล่งที่มีผู้บริโภคอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก  นอกจากน้ีกิจการจะน าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยไปวางจ าหน่ายที่ร้านมินิมาร์ทและร้านสะดวกซื้อ 
แล้วยังมีการเปิดรับสมัครตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วยภายในภาคอีสาน และที่ขาดไม่ได้เลยคือการจัด
จ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ คือ ผ่านทางเพจ facebook, Instagram และ Line  ของข้าวเกรียบกล้วย By ก้านตอง 
 2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กิจการเลือกท า คือการสร้างเพจทาง Facebook, Instagram, Line, 
Website และ Youtube ภายในเพจจะมีรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกล้วย เช่น ราคา ช่องทาง
จ าหน่าย เบอร์โทรติดต่อ รวมไปถึงการแจ้งข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆให้ผู้บริโภครับรู้อยู่ตลอดเวลา ตัวชี้วัดที่จะท า
ให้กิจการทราบว่าการท าโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 10 % 
น่ันก็คือ การดูยอดแชร์ ยอดไลค์ จากทางเพจที่กิจการสร้างข้ึนไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Instagram, Line, 
Website และ Youtube 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ ไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นจ านวนมาก มีความ
คล้ายคลึงกัน มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผู้บริโภค
บางกลุ่มยึดติดกล้วยเป็นความไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย
นิคมสงเคราะห์ไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2558) 
พบว่า ร้านค้าปลีก/ค้าส่งแบบด้ังเดิม อย่างร้านมณเทียนพาณิชย์ยังไม่มีระบบการจัดการที่ดี ไม่มีเป้าหมาย พันธกิจ 
หรือกลยุทธ์ใน การบริหารงานที่แน่ชัด ท าให้ประสิทธิภาพในการขยายตลาดท าได้ยาก จึงท าให้คู่แข่งรายใหม่ที่มี
ศักยภาพเข้ามาได้ง่าย โดยยุทธวิธีการในการแข่งขัน คือ การส่งเสริมการตลาด การลด แลก  แจก แถม และการ
โฆษณา ถึงกระน้ันก็ตามแต่ ก็ยังคงมีสิ่งหน่ึงที่ร้านมณเทียนพาณิชย์สามารถ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
อย่างย่ังยืนได้ น่ันคือกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับ  ลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ร้านมณเทียนพาณิชย์ท ามาตลอด จน
สามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้ ด้วยดี  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 7 
ต าบลนิคมสงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ควรให้การส่งเสริมด้านการตลาด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์ ท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า จัดหาช่องทางการจัดจ าหน่วยสินค้าที่เพ่ิมมากข้ึน ด้านเงินทุน
ควรสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตสมัยใหม่ ด้านการจัดการ
ความรู้และข้อมูล ส่งเสริมการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ทิวา แก้วเสริม  (2551) 
เรื่อง ปัญหาและความต้องการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน พบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางภาครัฐในเรื่องการออกแบบและสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักมาก
ที่สุดรองลงมาคือเรื่องความต้องการสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคม
สงเคราะห์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังต่อไปน้ี 
1)กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ช่วยท าให้ตราผลิตภัณฑ์โดดเด่นมากข้ึน ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะ
โปร่งใสเล็กน้อยเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 2) กล
ยุทธ์ด้านราคา (Price) กิจการได้ท าการพิจารณาในการต้ังราคาสินค้า ให้สมเหตุสมผลและ ไม่เป็นการเอาเปรียบ



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

190 
 

ผู้บริโภคโดยการต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 10 บาท ส่วนบวกเพ่ิมเท่ากับ 5 
บาท ราคาขายที่ก าหนดเท่ากับ 15 บาท มีก าไรเท่ากับร้อยละ 5 3)กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย โดยการใช้สื่อ 
Social media ในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่าและราย
ใหม่ รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค 4)กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด ได้มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขาย การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ  และ  Facebook เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข้าวเกรียบกล้วยมากย่ิงข้ึน กลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม  ท าให้สมาชิก
กลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ สิกสมาน.(2551) 
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับร้านของที่ระลึกจังหวัดเพชรบุรี  ด้านผลิตภัณฑ์ควรให้
วามส าคัญ เรื่องคุณภาพสินค้า และให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ ด้านโภชนาการแก่ ลูกค้า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ควรมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองหลากหลายเพ่ือเพ่ิมยอดขาย และมี พนักงานขายให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ควรมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน จัดพนักงานดูแลความปลอดภัยและ อ านวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถ รวมถึงดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ า และสถานที่ต่าง ๆ ภายในร้าน การต้ังราคาควรให้สอดคล้องกับคุณภาพของสินค้า
และมีการติดป้ายราคาที่บรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจน  สอดคล้องกับงายวิจัยของ ชมพูนุท ศรีพงษ์ และคณะ (2559) ให้
ความส าคัญการส่งเสริมการตลาด เป็นกิจกรรมทางตลาดที่มุ่งเพ่ิมยอดขายสินค้า ทั้งน้ีในปัจจุบันการแข่งขันทาง
การตลาดมีสูง แต่ผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจ าหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยแตกต่างกัน ท าให้การส่งเสริม
การตลาดมีบทบาทส าคัญกับธุรกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์ ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็น
รูปธรรม และความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรียบกล้วย เพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังส าหรับธุรกิจค้าส่ง (กรณีร้านสุพจน์การค้า) 
INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF WHOLESALE BUSINESS 

วิสิฐ เกียงขวา1 เมธิรา  ขันทะชา1  ปทิตตา  สิมสา1 เอกรักษ์  ธนูนิล1 ศศิประภา  รอบเขตร า1    
สาวิตรี  บุญมี1  และ วราพร กรีเทพ1 

Wisit Kaengkhua, Matira Khanthacha, Patitta Simsa, Ekkarak Thanoonil, 
 Sasiprapa Ropkhetram, Sawitree Boonmee and Waraporn Kreethep 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสินค้าคงคลัง 

ธุรกิจค้าส่ง กรณีศึกษาร้านสุพจน์การค้า มุ่งเน้นการลดข้อผิดพลาด ลดความล้าช้า และลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน โดยการพัฒนาระบบครั้งน้ี ได้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการและพนักงานรวมจ านวน 5 
คน จากร้านสุพจน์การค้า ต้ังอยู่ที่ตลาดโนนสูง  อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ ด้วย
กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic Studio 
2010  การพัฒนาระบบได้ด าเนินงานการจัดการ ด้านข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนงานผู้ขาย สินค้า ลูกค้า  ด้านการซื้อและ
การขายในส่วนงานจัดซื้อ คลังสินค้า ขายเงินสด ขายเงินเชื่อ ผ่อนช าระ  ด้านออกรายงาน และด้านจัดการเงินทุน
หมุนเวียน ทั้งน้ีหลังจากการทดลองใช้ระบบ ได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจ
ต่อระบบโดยรวม ในระดับมากทุกด้าน และจากการพัฒนาระบบครั้งน้ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงาน ช่วยให้ด้าน
การขายและการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานลดลง ช่วยลดความซ้ าซ้อนของงาน อีกทั้ง
สามารถค านวณรายการสินค้าได้แม่นย ามากย่ิงข้ึน  

 
ค าส าคัญ 
 การออกแบบและพัฒนาระบบ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ธุรกิจค้าส่ง 

 
ABSTRACT 

 This research aims to analyze Design and development of information systems, 
inventory management, wholesale business, case studies, Supot trade shop Focus on reducing 
errors, reducing fatigue and reducing duplication of operations. By developing this system The 
sample group is defined as Entrepreneurs and employees, a total of 5 people from Supoj Trade 
Located at Non Sung Market, Mueang District, Udon Thani Province By analyzing and developing 
the system with the SDLC (System Development Life Cycle) and using the Microsoft Visual Basic 
Studio 2010 program. The system development has managed operations Basic information in the 
work section of the customers, the purchase of goods and sales in the warehouse purchasing 
work, selling cash, selling money, believing installments, issuing reports. And working capital 
management After the trial of the system Evaluated the satisfaction of the system Found that 
system users are satisfied with the overall system At every level And from the development of 
this system can support operations Helps sales and inventory disbursements reduce operating 
time. Help reduce duplication of work And can calculate the product list more accurately 
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ความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนภายในประเทศ ดังข้อมูลจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ให้ข้อมูลในส่วนภาคการค้าปลีกซึ่งมีความส าคัญต่อประเทศเป็นอย่างย่ิง 
โดยสัดส่วนของภาคธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่งมีสัดส่วน 16.1% ของ GDP ด้านการผลิต ถือเป็นอันดับ 2 รองลงมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การขยายตัวของภาคค้าปลีก-ค้าส่ง ยังช่วยน าการพัฒนาสู่จังหวัดต่างๆ และท าให้เกิดการ
จ้างงานมากท่ีสุด คิดเป็น 16% ของการจ้างงานทั้งประเทศ (สมาคมผู้ค้าปลีกไทย,2562)  และการเติบโตของภาค
ธุรกิจ ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง การท าตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีความได้เปรียบ
โดยเฉพาะด้านเงินทุน บุคลากร เทคโนโลยี และการเข้าถึงตัวผู้บริโภค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ท าให้การท าธุรกิจในรูปแบบเดิม ๆ ไม่ตอบโจทย์ความอยู่รอดของธุรกิจอีกต่อไป ดังน้ันผู้ประกอบการค้า
ปลีกเอสเอ็มอียุค 4.0 จึงต้องน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถต่อสู้ในการแข่งขัน
ได้ และในขณะเดียวกันการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม จะช่วยใ ห้
ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการด าเนินธุรกิจ สามารถคาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้ 
(ประชาติธุรกิจ, 2560) จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว จึงเกิดเป็นแนวคิดสะท้อนถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจ
ค้าส่ง-ค้าปลีกในปัจจุบันเพ่ือได้เข้าสู่การปรับตัวรับรอบสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในอนาคต 

 ในขณะที่ธุรกิจค้าส่งเกิดข้ึนมากมาย รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อที่เกิดข้ึนมากมายเช่นกัน ธุรกิจค้าส่งจากกรณี 
สุพจน์การค้า จังหวัดอุดรธานี เป็นร้านหน่ึงที่ด าเนินธุรกิจค้าส่ง ในรูปแบบสั่งสินค้ามาสต๊อกเก็บไว้ในโกดัง เก็บสินค้า 
และน าออกมาขายหน้าร้าน ที่มีการสต็อกสินค้าจ านวนมาก ในแต่ละรอบการ  จัดซื้อ พร้อมทั้งมีระบบการจัดการ
สินค้าโดยใช้การนับ มีการซื้อสินค้า ขายสินค้า เป็นเงินเชื่อและจดบันทึกเพียง อย่างเดียว ในปัจจุบัน กิจการน้ียังไม่มี
ระบบงานเข้ามาช่วยจัดการท าให้เกิดความไม่สมดุลในการท างาน และมี ข้อผิดพลาดค่อนข้างสูง จากกระบวนการ
ท างานในปัจจุบัน ที่มีระบบจัดการคลังสินค้า ในลักษณะตรวจนับโดยคน และจดบันทึก  ลงใส่กระดาษ ทั้งยังเป็น
ระบบขายแบบด้ังเดิมที่มีการจดบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความ ล้าช้าในการท างาน ขาด
ความคล่องตัวในการด าเนินงานและงานไม่เป็นระบบ   

จากรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจดังกล่าว ผู้ประกอบการจึงเกิดแนวคิดปรับตัวธุรกิจ โดยต้องการระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนภาคการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ธุรกิจเพ่ิมข้ึน จึงเกิดแนวคิดในการวิจัยการ
ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังส าหรับธุรกิจค้าส่ง (กรณีร้านสุพจน์การค้า) โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Basic Studio 2010 มุ่งเน้นการจัดการคลังสินค้า จัดการขายหน้าร้าน ตัดสต็อกสินค้า ระบบ
แจ้งเตือนส าหรับการสั่งซื้อสินค้า ระบบสืบข้อมูลผู้จัดจ าหน่าย ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวังให้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน 
สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจ สร้างความสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึนในด้านการขายและการเบิกจ่าย
สินค้าคงคลัง โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานลดลง ช่วยลดความซ้ าซ้อนของงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจให้ดีย่ิงข้ึนในอนาคตอย่างย่ังยืน 

 
วัตถุประสงค์ 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานธุรกิจค้าส่ง (กรณีร้านสุพจน์การค้า) 
 2. ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังส าหรับธุรกิจค้าส่ง 
 3. ประเมินผลการพัฒนาระบบที่พัฒนาข้ึน 
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กรอบการด าเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานวิจัย ดังน้ี  

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ  
 1.1.ผู้ประกอบการ และพนักงานที่ท างานในร้านสุพจน์การค้า ธุรกิจกาค้าส่ง ณ ตลาดโนนสูง อ.
เมือง จังหวัดอุดรธานี รวมจ านวน  5 คน โดยคัดเลือกจากประชากรทั้งหมดภายในร้าน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  - แบบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 
  - แบบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบกระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) 
  - แบบประเมินการพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังและเงินทุนหมุนเวียนร้านสุพจน์การค้า 
 3.การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานพัฒนาระบบตามข้ันตอน กระบวนการ SDLC (System Development Life 
Cycle) ดังน้ี วงจรการพัฒนาระบบ ประกอบไปด้วย 5 ข้ันตอนหลักๆ ซึ่งในแต่ละข้ึนตอนจะเป็นกระบวนการท างาน 
ดังต่อไปน้ี 
 ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning) จากแนวคิดในข้ันที่ 1 เป็นแนวคิดในการวางแผน
โครงการ ผู้พัฒนาระบบ จะท าการวางแผน และจัดการกระบวนการพ้ืนฐาน พร้อมทั้งท าความเข้าใจในระบบงานที่
จะพัฒนาข้ึนมา ผู้พัฒนาจะก าหนดทีมงานข้ึนมาเพ่ือช่วยในการวางแผนงานและการสร้างงานให้ออกมาสมบูรณ์  
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โดยช่วยการเริ่มวางแผนโครงการผู้พัฒนาจะส ารวจความต้องการระบบของร้านค้าที่จะพัฒนา และก าหนดคุณค่าว่า
ระบบงานที่จะพัฒนาสามารถช่วยในด้านการด าเนินงานให้ดีย่ิงข้ึนได้อย่างไร  
 ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis) จากระยะที่ 2 การวิเคราะห์ ผู้พัฒนาระบบ จะท าการก าหนด
หลักการท างาน โดยค านึงถึงหลักการ  ใคร  ท าอะไร  ท าที่ไหน  ท าอย่างไร  ผู้พัฒนาระบบจะท าการวิเคราะห์
ระบบงานเดิมหรือระบบงานปัจจุบันว่ามีกระบวนการท างานในลักษณะใดเพ่ือที่จะได้ท าเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์
มาก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงานใหม่ให้ดีย่ิงข้ึน ส่วนส าคัญของระยะน้ีคือ ผู้พัฒนาระบบ จะลงพ้ืนที่ไปเก็บ
ข้อมูลในลักษณะการสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์ท างาน และการด าเนินงานของธุรกิจ ร้านสุพจน์การค้า  เพ่ือน ามา
รวบรวมสรุปผล จากน้ันก็เข้าสู่ข้ันตอนในการจัดท าเอกสาร ข้อเสนอในการจัดท าระบบแก่ธุรกิจต่อไป    
 ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design) ในระยะการออกแบบน้ี ผู้พัฒนาระบบ จะท าการจัดหาระบบที่
เหมาะสมกันงาน ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ  ออกแบบเอาต์พุตอินเตอร์เฟซ ออกแบบฐานข้อมูล  สร้าง
ต้นแบบของระบบ  และออกแบบโปรแกรม ตามที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ออกแบบไว้ข้างต้น และท าตามวงจรการ
พัฒนาระบบ พร้อมทั้งในระบบน้ี จะต้องได้โปรแกรมออกมาหรือระบบงานออกมาเรียบร้อย 
 ระยะที่ 4 : การน าไปใช้ (Implementation Place) จากระยะน้ี ผู้พัฒนาระบบจะท าการสร้างระบบ
ตามความต้องการที่ได้ส ารวจข้อมูลมา  และออกแบบมาจากข้ันตอนก่อนหน้า จากน้ันจะเป็นข้ันตอนการน าระบบที่
ได้ มาทดสอบว่ามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ หรือตรงต่อความต้องการที่ออกแบบมาหรือไม่  และท าการติดต้ังระบบ
เพ่ือให้ผู้ใช้ทดลองใช้ระบบใหม่ 
 ระยะที่ 5 : การบ ารุงรักษา (Maintenance) จากระยะน้ีผู้พัฒนาระบบ จะท าการบ ารุงรักษาระบบ  โดย
ในการบ ารุงรักษาระบบน้ันจะต้องท าอยู่เรื่อยๆตลอดอายุการใช้งานของระบบ  ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้บ ารุงรักษา
ด้วยตัวเอง และข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่นานที่สุดในการด าเนินงานเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆที่กล่าวมาข้างต้น 
 
ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยทั้ง 5 ระยะ ของวงจร กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) พบว่า มีผล
การท างานดังน้ี 
 ระยะที่ 1 :การวางแผนโครงการ (Project Planning)  ผู้จัดท าวิจัยได้ด าเนินการวางแผนวิจัยจากการลง
พ้ืนที่ส ารวจปัญหาต่างๆที่พบในการท างานของ กรณีศึกษา ร้านสุพจน์การค้า และหลังจากการลงพ้ืนที่ส ารวจเสร็จ
เรียบร้อย ผู้วิจัยจึงได้แผนงานเพ่ือที่จะด าเนินการพัฒนาระบบในข้ันตอนต่อไป 
 ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้น าเอาแผนภูมิก้างปลามาใช้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ปัญหา
ด้านต่างๆของร้านสุพจน์การค้า โดยปัญหาที่พบสรุปออกมาได้ดังน้ี 

1) ปัญหาด้านการขาย  
- มีความล่าช้าในการขายสินค้าในแต่ละครั้ง 
- เกิดการคิดเงินผิดพลาดจากการขายในแต่ละครั้งท าให้กิจการได้เงินไม่ครบจ านวน 
- ไม่มีการนับสินค้าจึงไม่สามารถทราบยอดขายหรือสินค้าท่ีเหลือได้ชัดเจน  

2) ปัญหาด้านการจัดการสินค้าคงคลงั  
- ไม่ทราบจ านวนสินค้าท่ีแน่นอนทั้งการรับสินค้าเข้าคลังและการเบิกสินค้าออกมาขายหน้าร้าน 
- เกิดความผิดพลาดในการนับสินค้าเข้าออกจากคลัง เพราะมีสินค้าจ านวนมาก ท าให้การนับเป็นไป

ได้ยาก 
3) ปัญหาการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

- ไม่ทราบเงินทุนที่แน่นอนในกิจการท าให้การบริหารกจิการเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึน เพราะการที่
ไม่ทราบเงินทุนที่แน่นอนจะส่งผลต่อการคาดคะเนผิดพลาดของการลงทุน 
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- ไม่ทราบเงินทุนในอนาคตว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ท าให้การบริหารเงินยากมากข้ึน 
- ไม่ทราบรายจ่ายล่วงหน้าในกิจการ 

4) ปัญหาบุคลากร 
- เน่ืองจากเจ้าของกิจการเป็นคนดูแลร้านด้วยตัวเอง ท าให้เกิดความล่าช้าในบางครั้งที่มีลูกค้าเข้ามา

ซื้อสินค้าพร้อมกันทีละหลายราย 
- มีการจ้างพนักงานแบกหามส่งสินค้าเท่าน้ัน ท าให้การด าเนินงานขายหลังๆจะอยู่ที่เจ้าของกิจการ 

และส่งผลให้ขาดแคลนผู้ช่วยบางครั้ง แต่เจ้าของกิจการต้องการบริหารการขายด้วยตัวเองจึง
ต้องการระบบเข้ามาช่วย  

 
ภาพที ่2  แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของกระบวนการจัดการสินค้าคงคลงั 

  
 ระยะที่ 3 :การออกแบบ (Design) จากปัญหาที่พบและความต้องการระบบที่เข้าไปช่วยให้การท างาน
น้ันสะดวกและถูกต้องแม่นย ามากข้ึน ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบงานใหม่ออกมาเพ่ือช่วย
ใน ด้านการจัดการการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ   โดยการ
วางขอบเขตงานไว้ดังน้ี การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ การจัดการการขาย 
เข้ามาช่วยในการขายให้สะดวกรวดเร็วและแม่นย าข้ึน และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือช่วยให้กิจการน้ันมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนและออกแบบระบบดังน้ี  
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แผนผังบริบท Context Diagram 
 

 
ภาพที ่3  แผนผังบริบทของระบบงานใหม ่ 

 
จากภาพที่ 3.14 แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม  มีหน้าท่ีและความเกี่ยวข้องกับระบบ ดังน้ี  
1) เจ้าของกิจการ มีหน้าท่ีดังน้ี กรอกข้อมูลสินค้า ผู้จัดจ าหน่าย ลูกหน้ี เจ้าหน้ี และข้อมูลการขาย 

รับข้อมูลสินค้า ลูกหน้ี การขาย และสรุปรายงานการขาย รับรายงานการขายสินค้า และการพยากรณ์เงินทุน
หมุนเวียน รายรับรายจ่ายล่วงหน้าของกิจการ 

2) ผู้จัดจ าหน่าย มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบดังน้ี รับข้อมูลการจัดซื้อสินค้าของกิจการ 
รับข้อมูลการช าระเงินของกิจการ ส่งใบแจ้งหน้ี และใบเสร็จในการช าระหน้ีให้กิจการ 

3) ลูกค้า มีส่วนเก่ียวข้องกับระบบดังน้ี รับข้อมูลการซื้อสินค้าจากกิจการ   รับใบเสร็จหรือใบแจ้ง
หน้ีในการซื้อสินค้า รับข้อมูลการช าระหน้ีให้กิจการ 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
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แผนภาพกระแสขอ้มูลเป็นแผนภาพที่แสดงถึงการไหลของข้อมูลระหวา่งกระบวนการต่างๆ 

   
ภาพที ่4   แผนภาพกระแสข้อมูล 

 
แผนผังบริบท โดยข้อมูลในแผนผังกระแสข้อมูลท าให้ทราบต้นทางของข้อมูลทิศทางของข้อมูล ปลายทาง

ของข้อมูล แฟ้มจัดเก็บข้อมูล และเหตุการณ์ที่เกิดกับข้อมูลในระหว่างการไหลของข้อมูล  แผนภาพกระแสข้อมูลของ 
ระบบจัดการสินค้าคงคลังและจัดการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสุพจน์การค้าโดยบ่างออกเป็นแผนภาพ 2 ระดับ คือ 
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ตามรายละเอียดและในตัวอย่างแผนภาพ
ข้างต้นคือ แผนภาพระดับที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลต่างๆที่เข้าออกภายในระบบ 
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E-R Diagram 
ภาพที ่5  ความสัมพันธ์ของข้อมูล 

  
 และจากการออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบงานใหม่ ได้ผลลัพธ์ออกหน้าในรูปแบบโปรแกรม
จัดการสินค้าคงคลังและเงินทุนหมุนเวียนร้านสุพจน์การค้า โดยมีองค์ประกอบตามรูปตัวอย่างข้างต้น และเพ่ิมความ
สะดวกในการใช้งานแก้ผู้ใช้ระบบ อีกท้ังยังออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในรูปแบบหน้าจอทัชสกรีน
เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานมากข้ึน และองค์ประกอบส าคัญต่างๆที่ออกมาในรูปแบบโปรแกรมหรือระบบช่วยในการ
ท างานร้านสุพจน์การค้า ดังน้ี 
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ภาพที ่6 หน้าจอหลักระบบจัดการสินค้าคงคลังและจัดการเงินทุนหมุนเวียนร้านสุพจน์การค้า 

 

  
 

ภาพที ่7 ส่วนงานการจัดการข้อมูลสินค้า 
 

 
 

ภาพที ่8 หน้าการขายสินค้า  
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ภาพที ่9  หน้าการออกรายงาน 
 

 
 

ภาพที ่10 หน้าจอเงินทุนหมุนเวียน 
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ภาพที ่11 หน้ารับเข้าและเบิกสินค้าจากคลัง 
 

  
ภาพที ่12 หน้าปรับปรงุรายการหน้ีสินกิจการ และรบัช าระหน้ีจากลูกน้ี 

  
 ระยะที่ 4 :การน าไปใช้ ( Implementation Place) ในระยะน้ีผลจากการน าโปรแกรมไปใช้เพ่ือทดสอบ
ความถูกต้องของการท างานภายในระบบงานหรือโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลังและจัดการเงินทุนหมุนเวียนร้าน 
สุพจน์การค้า เพ่ือทดสอบระบบงาน เป็นไปตามแผนงานที่ได้ท าการออกแบบระบบไว้หรือไม่ และผลสรุปน้ันเป็นไป
ตามท่ีออกแบบไว้และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบจัดการสินค้าคงคลังและเงินทุนหมุนเวียนร้าน  
สุพจน์การค้า 
 
ตารางที่ 1  ผลสรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจต่อระบบ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
     สามารถจัดการข้อมูลสินค้าได้ดี 
     สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ดี 
     สามารถจัดการข้อมูลผู้จัดจ าหน่ายได้ดี 

 

 
4.52 
4.34 
4.14 

 
0.87 
0.85 
0.88 

 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

โดยรวม 4.21 0.87 มาก 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

2 ด้านการซื้อและการขาย 
     ออกใบสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
     ตรวจเช็คสินค้าใกล้หมดก่อนการสั่งซื้อได้ 
     ขายสินค้าได้รวดเร็วข้ึน 
     ค านวณยอดขายได้อย่างแม่นย า 
     ตรวจสอบรายการขายย้อนหลังได้ 

 
4.14 
4.07 
4.04 
4.11 
4.13 

 
0.82 
0.94 
1.007 
0.98 
0.91 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.10 0.93 มาก 
3 ด้านการออกรายงาน 
     ออกรายงานประจ าวัน/เดือน/ปี ได้ 
     ออกรายงานเงินทุนหมุนเวียนได้ครบถ้วนเข้าใจง่าย 

 
4.34 
4.27 

 
0.86 
0.90 

 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.31 0.88 มาก 
4 ด้านเงินทุนหมุนเวียน 
     มีความเข้าใจในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
     เงินทุนหมุนเวียน สามารถช่วยการตัดสินใจในกิจการ 

 
4.11 
4.14 

 
0.98 
0.91 

 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.13 0.95 มาก 
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบดังน้ี 
ด้านจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.87) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดในเรื่องสามารถจัดการข้อมูลสินค้าได้ดี (ค่าเฉลี่ย 4.52) (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87)  

ด้านการซื้อและการขาย พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.93) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องออกใบสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.14) (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) 

ด้านการออกรายงาน พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.88) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องออกรายงานประจ าวัน/เดือน/ปี ได้(ค่าเฉลี่ย 4.34) (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86) 

ด้านเงินทุนหมุนเวียน พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.95) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน สามารถช่วยการตัดสินใจในกิจการ (ค่าเฉลี่ย 
4.14) (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91)   
 ระยะที่ 5 :การบ ารุงรักษา ( Maintenance )  จากการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลัง
และเงินทุนหมุนเวียนร้านสุพจน์การค้า ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นโปรแกรมเพ่ือช่วยในการท างาน และจะเข้าสู่
กระบวนการบ ารุงรักษาโดยการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมในการท างานต่างๆ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์  
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อภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังและเงินทุนหมุนเวียน ร้านสุพจน์การค้า โดยมี
ความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานการขายและจัดการสินค้า 
ภายในร้านสุพจน์การค้า รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการขาย ได้ใช้แนวคิดการด าเนินงานพัฒนาโดยใช้หลัก
ทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มีกระบวนการในการด าเนินงาน
ตามล าดับคือ  

ระยะที่ 1 :การวางแผนโครงการ (Project Planning)  โดยได้ศึกษาการด าเนินงานของร้านสุพจน์การค้า  
 ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ปัญหา (Analisis) โดยใช้แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหาพบประเด็นปัญหาที่
ส าคัญคือ 1) ปัญหาด้านการขาย มีความล่าช้า คิดเงินผิดพลาด ไม่สามารถทราบยอดขายหรือสินค้าที่เหลือได้ชัดเจน 
2) ปัญหาด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ไม่ทราบจ านวนสินค้าที่แน่นอนจากการรับ-เบิกสินค้า เกิดความผิดพลาดใน
การนับสินค้าเข้า-ออกจากคลัง 3) ปัญหาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนไม่ทราบเงินทุนที่แน่นอน ไม่ทราบรายจ่าย
ล่วงหน้าในกิจการ 4) ปัญหาบุคลากร มีพนักงานหน้าร้านเพียงคนเดียวเกิดความล่าช้าในกรณีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้า
พร้อมกันทีละหลายราย  

ระยะที่ 3 :การออกแบบ ( Design ) จากปัญหาที่พบและความต้องการระบบมุ่งเน้นการออกแบบระบบ
สนับสนุนงานในด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านการจัดการรับเข้าสินค้า ด้านส่งออกสินค้า ด้านการขาย ด้านจัดการช าระหน้ี 
ด้านจัดการรับช าระหน้ี ด้านการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจากการออกแบบระบบงาน สามารถน ามาใช้งานได้
ดังต่อไปน้ี 1)สามารถควบคุมข้อมูลสินค้า ลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย ได้โดยการน าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเก็บข้อมูล 
ท าให้การท างานน้ัน ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูลมากย่ิงข้ึน 2)สามารถจัดการการขายหน้าร้านได้อย่าง
รวดเร็วโดยใช้ระบบในการท างาน ท้ังการนับจ านวน ตัดสต๊อก เพ่ิม ลด สินค้า และบันทึกการขายได้อย่างครบถ้วน 
ท าให้การขายในแต่ละครั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และมีความแม่นย าสูงเน่ืองจากใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ค านวณ 3)สามารถจัดการ หน้ีสินของกิจการ และลูกหน้ีของกิจการได้อย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช่ตรวจสอบได้ว่ามี
หน้ีสินหรือลูกหน้ีเท่าไร่ในกิจการ และมีความถูกต้องในการจัดการสูง 4)สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้
อย่างง่าย โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สะดวกรวดเร็วในการคิด และท าให้เจ้าของกิจการสามารถประเมินความ
เสี่ยงของกิจการได้ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาระบบงานในครั้งน้ี มีความแตกต่างจากระบบงานพัฒนาระบบของ 
วรพงศ์ ตันพัฒน์อนันต์ (2554) ที่ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลร้านค้าปลีก – ส่ง  โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานเฉพาะใน
เรื่องการจัดการการขาย การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานเท่าน้ัน ซึ่งไม่มีในส่วนการด าเนินงานด้านการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน และการรับช าระหน้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากรูปแบบการด าเนินงานของร้านสุพจน์การค้า ได้ให้ความส าคัญใน
ประเด็นการรับซื้อขายเฉพาะเงินสดเท่าน้ัน  

ระยะที่ 4 :การน าไปใช้ (Implementation Plase) ได้น าโปรแกรมไปใช้เพ่ือทดสอบความถูกต้องของ
การท างานภายในระบบงานหรือโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลังและจัดการเงินทุนหมุนเวียนร้านสุพจน์การค้า และได้
ศึกษาความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาข้ึน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านในระดับมาก โดยแจกแจงได้ดังน้ีคือ  
ความพึงพอใจด้านการขาย ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ในระดับมาก ความพึงพอใจ
ด้านการรับเข้าสินค้า ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการส่งออกสินค้า ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการช าระ
หน้ีในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการรับช าระหน้ี ในระดับมาก และความพึงพอใจด้านการจัดการ เงินทุน
หมุนเวียน ในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการพัฒนาระบบมีการ
ด าเนินงานที่สนับสนุนทางร้านได้อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการจัดการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงท าให้การประเมิน
ความพึงพอใจน้ันออกมาอยู่ในระดับมาก และจากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ได้ศึกษาน้ัน พบว่าเป็นมีความ
สอดคล้องกันในด้านการพัฒนาระบบเพ่ือจะน าไปช่วยในการงานบริหารจัดการองค์กรหรือร้านค้า กรณีศึกษา แต่มี
ความแตกต่างกันเช่นระบบที่ท าการศึกษาจะเข้าไปช่วยในด้านบริหารจัดการบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ส่วนระบบจัดการ
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สินค้าคงคลังและเงินทุนหมุนเวียนร้านสุพจน์การค้าน้ันจะเป็นการจัดการสินค้า การขาย และการประเมินเงินทุน
หมุนเวียนโดยตรง และระบบงานออกมาในรูปแบบโปรแกรมขาย   

 ระยะที่ 5 :การบ ารุงรักษา ( Maintenance )  โดยการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมใน
การท างานต่างๆ รวมไปถึงการอัพเดทโปรแกรมเมื่อถึงเวลาโดยมีการก าหนดรอบการบ ารุงรักษา โปรแกรมปีละ 1 
ครั้ง ท้ังน้ีเพ่ือการปรับปรุงระบบที่พร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ืองตลอดไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กิจการควรมีการรับเข้าสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการตรวจนับทุกรอบเพ่ือความถูกต้องของ 
ข้อมูล 

2. กิจการควรมีการจัดวางสินค้าในแต่ละชนิดภายในคลังอย่างเป็นระบบ  เพ่ือลดระยะเวลาในการหา 
สินค้าในแต่ละครั้ง 

3. กิจการควรระมัดระวังการใช้เครื่องคิดเลขในการขายเน่ืองจากมีการผิดพลาดในการกดค่อยข้างบ่อย 
ท าให้ในการขายบางครั้งคิดเงินไม่ถูกต้องตามจ านวนจริง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์ของการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบการ
จัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งหาศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่ได้
พัฒนาข้ึน โดยได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development life Cycle) มาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ ระบบสารสนเทศร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ที่ได้พัฒนาข้ึน 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบ ประเมินโดยผู้ประกอบการและพนักงานของร้าน  

ผลของการวิจัยพบว่า ได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจากปัญหาของระบบงานเดิม และออกแบบ
การใช้งานให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยสร้างแผนผังบริบทระบบงานใหม่ และสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูล
ระบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2016  with VBA จากน้ันความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีการยอมรับการท างานใน
ระดับมาก  
 
ค าส าคัญ  
  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระบบการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to analysis design and develop the information system 

for management of furniture shop management system. Case study of Sri Charoen furniture shop. 
Including finding efficiency and the satisfaction of the information system developed By 
developing the system and has adopted the SDLC (System Development life cycle) system to 
design and develop the system.  

The research tool is Information system for organizing the management system 
questionnaire to assess the satisfaction of using the information system management system for 
the management, evaluated by entrepreneurs and employees.  

The results of the research showed that the system was analyzed and designed 
according to current work process and user requirement. Microsoft Access 2016 with VBA 
developed the context diagram and database. The satisfaction evaluation of system use are 
resulted in good level, mean of 4.29, the standard deviation of 0.43. 
 
Keywords 

System analysis and design, Furniture shop management system 
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ความส าคัญของปัญหา 
ระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์  สถานที่ต้ัง  บ้านเลขที่ 249  หมู่ 6  ต าบลอ้อมกอ อ าเภอบ้านดุง  

จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41190  ก่อนหน้าจะเป็นกิจการได้ประกอบอาชีพ เร่ขายที่นอน ซึ่งมีการไปรับที่นอน
จากร้านเฟอร์นิเจอร์ มาขายเร่ขายไปตามจังหวัดต่างๆ ต้องใช้เวลาในการเดินทาง  ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  หลังขายซึ่งมี
ทักษะ ความรู้  ความช านาญ  ด้านการขายของมาเป็นเวลา 10 ปี  จึงมองเห็นช่องทางในการเปิดกิจการและเพ่ือเป็น
การยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ในปัจจุบันน้ีมีคู่แข่งทางด้านการตลาดเพ่ิมมากข้ึน  
แต่ร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์แห่งน้ียังไม่มีระบบจัดการร้าน มีเพียงการค านวณด้วยเครื่องคิดเลข บันทึกข้อมูลลงในสมุด 
ร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีโปรแกรมในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก ปัจจุบันน้ีการแข่งขัน
ทางด้านการค้ามีเพ่ิมมากข้ึน โปรแกรมน้ีจึงเป็นจุดช่วยในการจัดการกิจการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับกิจการ เมื่อช่วงเปิดกิจการแรกๆยังไม่มีการเปิดการขายปลีก-ส่ง  มีแต่ขายหน้าร้านอย่างเดียว ต่อมา
กิจการเจริญรุ่งเรื่อง มีทุ่นและก าไรเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการขยายกิจการเปิดการขายปลีก-ส่ง ซึ่งยังบริหารงานด้วยการ จด
บันทึกข้อมูลลงสมุดอยู่ เช่น การจดข้อมูลสินค้า, รายรับ-รายจ่ายของร้าน, มีการเช็คสินค้า ด้วยการจดบันทึกลงสมุด, 
มีการค านวณราคาสินค้า โดยใช้เครื่องคิดเลขใช้ในการค านวณ, การเขียนใบเสร็จด้วยมือ, การจดบันทึกข้อมูลสินค้า ซึ่ง
ล้วนสามารถเกิดปัญหาได้ ปัญหาเกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาด และเกิดความล่าช้าในการท างาน ยังไม่มีการน า
ระบบมาใช้ท าให้เกิดการท างานไม่มีประสิทธ์ิภาพและข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้  

  จากการศึกษาปัญหาการท างานของร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ ดังกล่าวมาข้างต้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ระบบ
การท างาน เช่น  การจัดเก็บเอกสาน  ,การค านวณผิดพลาด ,บันทึกรายรับ-รายจ่าย  ด้านการจัดการเอกสารที่มีการ
ลงบันทึกข้อมูลลงในสมุด  บันทึกรายรับ-รายจ่าย ให้มีการบันทึกเป็นระบบมากข้ึนมีการใช้งานได้รวดเร็ว  ลดความ
ซับซ้อนของข้อมูล,จัดเก็บข้อมูลสินค้าให้มีระเบียบ  จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ลดความซับซอน
ในการบันทึกข้อมูลให้มีประสิทธ์ิภาพกับผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึนมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ กิตติ ภักดีวัฒนะกุลและ พนิดา 
พานิชกุล (2548) ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
นอกจากน้ีระบบยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและสามารถเรียกใช้งาน
ฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2551) ที่ได้อธิบายว่าการจัดระบบข้อมูล ที่มี
ความสัมพันธ์กันโดยมีการจัดหมวดหมู่อย่างมีแบบแผนท าให้ เกิดแหล่งรวมข้อมูลเรียกว่า ฐานข้อมูลและผู้ใช้งาน
สามารถใช้ฐานข้อมูลประมวลผลร่วมกันได้ 

ดังน้ันจึงได้มีการออกแบบและวิเคราะห์ระบบโปรแกรมโดยน าโปรแกรม Microsoft Access 2016 มา
ช่วยในการพัฒนาระบบส าหรับขายเพ่ือตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม จะต้องช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
สินค้า การค านวณรายรับ-รายจ่าย และการซื้อขายสินค้าภายในกิจการ ช่วยลดระยะในการท างาน ลดต้นทุ่นด้าน
เอกสารและความถูกต้องสะดวกสบายต่อผู้ใช้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาปัญหาระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
2)  เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
3)  เพ่ือพัฒนาระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
4)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ดังน้ี  

1) เจ้าของกิจการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 5 คน 
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2) พนักงานภายในร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 50 คน 
3) ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จ านวน 8 คน 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 
2) แบบความวัดพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
3) ระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2016  โดยใช้หลักการ

ออกแบบหน้าฟอร์มของ ดวงพร เกี่ยงค า (2557) 
 

กระบวนการในการพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์ระบบเป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบัน วิเคราะห์ระบบต้องการปรับปรุง

และแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางที่ดีข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล (2551) โดยข้ันตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) ระบบการจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์จะต้องมองปัญหาให้
ถูกต้อง ต้องมองปัญหาทีชัดเจนเพ่ือจะได้รู้ทิศทางของการท าระบบเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อทางผู้วิเคราะห์
มองเห็นถึงปัญญา โอกาส หรือเป้าหมายที่สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปแก้ไขได้ จะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างระบบการจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการของเจ้าของร้านหรือ
ผู้ใช้ระบบ และได้ไปสอบถามหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์เพ่ือรวบรวมความต้องการ
ในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วน ามาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้วยการใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ผัง
บริบทความมูล (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram) และใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) 

ขั้นที่ 3. การออกแบบ (Design) จากการศึกษาข้ันตอนการออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้น าโปรแกรม  
Microsoft Access 2010 เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาระบบและการจัดเก็บฐานข้อมูล 

ขั้นที่4 การพัฒนาและติดต้ัง (Implementation) เป็นการน าข้อมูลของการวิเคราะห์และออกแบบ
มาท าการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้และท าการติดต้ังระบบ 

ขั้นที่ 5 การบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) ผู้วิจัยได้มีการติดต้ังระบบแล้วจะต้องมีการทดสอบ
การใช้งานของผู้ใช้ระบบกับฐานข้อมูลว่าใช้งานได้หรือไม่ เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการ
ท างานของระบบ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการท างานใหม่ นอกจากน้ียังท าการ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
 
ผลการวิจัย 
 จากข้ันตอนการด าเนินงานสามารถสรุปผลการวิจัยแยกตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
 1.  ผลวิเคราะห์ปัญหาของระบบ 
  ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนของกระบวนการ ในงานบริหารแบบเดิมด้วยแผ่นผัง
ก้างปลา (Fish Bone Diagram) แยกประเด็นส าคัญของระบบงานเดิมวิเคราะห์ได้ 4 ด้าน คือ ด้านการขาย ด้านการ
จัดการคลังสินค้า ด้านบุคคล และด้านเทคโนโลยี 
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ภาพที ่1  แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของกระบวนการจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
 
 จากภาพที่ 1 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนของระบบงานในบริหารแบบเดิมด้วยแผนผัง
ก้างปลา ปัญหาของระบบงานเดิม มีรายละเอียดดังน้ี  

1) ด้านการขาย พบว่า แต่เดิมทางร้านยังเป็นการขายจะลดบันทึกด้วยมือ ยังคงใช้เครื่องคิดเลขค านวณ
การขายในทุกครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการออกใบเสร็จ อีกทั้งยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าได้อย่างเป็นระบบ  

2) ด้านการจัดการคลังสินค้า พบว่า ในแต่ละสัปดาห์จะมีการนับจ านวนสินค้า ท าให้เกิดความล่าช้า ในการ
คิดจ านวนสินค้าคงคลังว่าคงเหลือสุทธิจ านวนเท่าไร สินค้าไหนควรจะด าเนินการขายก่อน สินค้าไหน
ใกล้สินค้าหมดอายุ รวมถึงในด้านการสั่งซื้อ ยังไม่สามารถระบุสินค้าที่ควรสั่งซื้อที่แน่นอนได้ 

3) ด้านบุคคล พบว่าพนักงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน ท าให้
การท างานยังไม่สะดวกรวดเร็ว การบริการลูกค้าจึงเกิดความล่าช้า 

4) ด้านเทคโนโลยี เน่ืองจากทางร้ายยังคงท างานด้วยระบบมือ ยังไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีเช้ามาช่วย
ในการจัดการคลังสินค้าท าให้ระบบการท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ  

 2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
จากปัญหาของระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันการวบรวมความต้องการพัฒนาและสอบถาม

จากเจ้าของกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปความต้องการได้ดังน้ี 
1) ระบบสามารถจัดการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าได้  
2) ระบบสามารถสรุปยอดขายในแต่ละวันโดยอัตโนมัติ และสามารถสรุปรายรับรายจ่ายประจ าวัน เดือน ปี ได้ 

3. การออกแบบระบบ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ จงึได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ ดังน้ี 
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ภาพที ่2 แผนผังบริบทระบบงานใหม่ (Context Diagram) แสดงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของฐานข้อมูล (E-R Diagram) 
 
3. การพัฒนาและติดต้ังระบบ 
ในการพัฒนาระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ ได้ใช้โปรแกรม  Microsoft Access 2010 ในการ

พัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล จากน้ันน าไปติดต้ังระบบให้กับทางร้านค้าเพ่ือใช้ด าเนินงานต่อไป 
 

 4. กาบ ารุงรักษาระบบ 
 หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วได้ท าการประเมินหาความพึงพอใจระบบที่พัฒนาข้ึนในครั้งน้ีโดยใช้แบบประเมิน
ที่ท าการออกแบบน้ันได้มาจากการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 8 ท่าน 
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จากน้ันน าแบบสอบถามท่ีผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อค าถามท่ีผ่านเกณฑ์แต่ละด้าน และให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบท าการประเมิน  
ความพึงพอใจ Rating Scale 5 ระดับ  แบ่งหัวข้อในการประเมิน 5 ด้านคือ 

1) ด้านประโยชน์และการใช้งาน 
2) ด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล 
3) ด้านประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล 
4) ด้านความปลอดภัยของระบบ 
5) ด้านประสิทธิผลของรายงานสารสนเทศ 

 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบ จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ 
จึงได้น ามาพัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยมีการท างานส าคัญหลักที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ  1) ระบบการสั่งซื้อสินค้า 2) 
ระบบการรับเข้าสินค้า และ 3) ระบบการขายสินค้า  
  
 
ส่วนที่ 1 ระบบการสั่งซื้อสินค้า แสดงส่วนประกอบของหน้าจอสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละส่วนประกอบด้วยการท างาน  
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอการใช้งานระบบการสั่งซื้อ 
  
 จากภาพที่ 5 ได้พัฒนาระบบสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถตรวจสอบสินค้าท่ีถึงจุดสั่งซื้อได้สะดวกย่ิงข้ึน อีก
ทั้งยังสามารถพิมพ์ออกเป็นใบสั่งซื้อได้  
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

211 
 

 ส่วนที่ 2 ระบบการรับเข้าสินค้า  
 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอการใช้งานระบบรับเข้าสินค้า 
 

 จากภาพที่ 6 ระบบที่พัฒนาได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่รวดเร็วข้ึนในการรับเข้าสินค้า โดย
ผู้ใช้ระบบสามารถกดปุ่มค้นหาใบสั่งซื้อข้ึนมาแสดงรายการที่ได้ท าการสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว เพ่ือเลือกรายการสั่งซื้อ
ข้ึนมาท าการรับเข้า ซึ่งระบบจะแสดงรายระเอียดของสินค้าทั้งหมดต้ังแต่  รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รหัสราคาต้นทุน 
จ านวนสั่งซื้อ ซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข จ านวนที่รับเข้าของสินค้าได้ 
 
ส่วนที่ 3 ระบบการขายสินค้า 
 

 
 

ภาพที ่7 หน้าจอการใช้งานระบบการขาย 
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 จากภาพที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลช าระเงิน ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการสินค้าท่ีลูกค้าต้องการซื้อ สามารถกรอกจ านวนสินค้าท่ีขายและเลือก
สถานะจ่ายจะมีสถานะ2ประเภท จ่ายเงินสดและเก็บเงินปลายทาง  ระบบจะแสดงรายละเอียดต้ังแต่ หน่วยนับ 
ราคาขาย และรวมเป็นจ านวนเงิน จากน้ันท าการยืนยันการขายและออกใบเสร็จรับเงินตามรหัสเลขที่การขาย 
 

ภาพที ่8 หน้าจอการออกใบเสร็จรับเงิน  
 

 จากภาพที่ 8 หน้าจอออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า เมื่อักงานอจากน้ันท าการยืนยันการขายเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามรหัสเลขที่การขาย โดยแสดงข้อมูลรายการสินค้า และราคารวมได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 ตอนที่ 2 ผลประเมินประสิทธิภาพและความเพิ่งพอใจของระบบ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบการจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
กรณีศึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์ โดยการให้คะแนนแบบประเมินใช้เกณฑ์ส าหรับผู้ประเมินให้คะแนน (Rating Scale) 
ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) และแปล ความหมายค่าเฉลี่ยรายข้อ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1   ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบการจัดการร้านศรีเจริญ 
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  ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบ จ านวน 55 คน สรุปผลการประเมินได้ว่า มีค่าเฉลี่ย 4.73 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมิน ด้านประโยชน์และการใช้
งาน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ 
ด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 อยู่ในระดับดีมาก และ ด้าน
ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 อยู่ในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผล 
   ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้น จากการด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้านศรีเจริญ
เฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้านเฟอร์นิเจอร์ สามารอภิปรายผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
          วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหาระบบจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ จากการวิจัยพบว่า ประเด็นปัญหา
ของระบบที่ส าคัญ มี 4 ด้านคือ 1) ด้านการขาย พบว่า แต่เดิมทางร้านยังเป็นการขายจะลดบันทึกด้วยมือ ยังคงใช้
เครื่องคิดเลขค านวณการขายในทุกครั้ง ท าให้เกิดความล่าช้าในการออกใบเสร็จ อีกทั้งยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลการ
สั่งซื้อสินค้าได้อย่างเป็นระบบ  2) ด้านการจัดการคลังสินค้า พบว่า ในแต่ละสัปดาห์จะมีการนับจ านวนสินค้า ท าให้
เกิดความล่าช้า ในการคิดจ านวนสินค้าคงคลังรวมถึงการค านวณวันหมดอายุของสินค้า และในด้านการสั่งซื้อ ยังไม่
สามารถระบุสินค้าท่ีควรสั่งซื้อที่แน่นอนได้ 3) ด้านบุคคล พบว่าพนักงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับการน าใช้เทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงาน ท าให้การท างานยังไม่สะดวกรวดเร็ว การบริการลูกค้าจึงเกิดความล่าช้า  และ 4) ด้าน
เทคโนโลยี เน่ืองจากทางร้ายยังคงท างานด้วยระบบมือ ยังไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีเช้ามาช่วยในการจัดการ
คลังสินค้าท าให้ระบบการท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ  
            วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษา ร้าน
เฟอร์นิเจอร์ จากการสั่งซื้อแบบเดิมที่มีการจดบันทึกแบบธรรมดา ให้มีกระบวนการการท างานที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยในการท างานมากข้ึนผู้พัฒนาระบบจึงได้น าเอาเทคโนโลยีมาใช้
ในการท างานจึงช่วยให้การท างานสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน เฟอร์นิเจอร์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกบริษัทที่ต้องการ
สั่งซื้อสินค้า เลือกรายการสินค้าและจ านวนที่ต้องการสั่งซื้อ ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้ง หมดต้ังแต่ 
วันที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อ หน่วยนับ ราคาต้นทุน จ านวนสั่งซื้อ รวมและรวมทั้งสิ้นซึ่งผู้ใช้สามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไข จ านวนสินค้าที่รับเข้าและยังสามารถตรวจสอบจุดสั่งสั่งได้ ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว มีความสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ พิศาล โยธินทะและคณะ (2559) ที่ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านสหคอมพิวเตอร์ในด้านการ
ออกแบบและกระบวนการสั่งซื้อและรับเข้าสินค้า 
 ส าหรับการรับเข้าสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดต้ังแต่ วันที่รับเข้าสินค้า รายการ
สินค้าท่ีสั่งซื้อ หน่วยนับ ราคาต้นทุน จ านวนสั่งซื้อ รวมและรวมทั้งสิ้นซึ่งผู้ใช้สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข จ านวนสินค้าที่
รับเข้าและยังสามารถตรวจสอบจุดสั่งซื้อได้ และยังสามารถบันทึกเพ่ือน าไปออกรายงานการรับสินค้าได้ซึ่งมีความ
สอดคล้องงานวิจัยของการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกกรณีศึกษาของ คณาพร ค ามูล 
(2555) ที่ระบบสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้  
 วัตถุประสงค์ที่ 3 ได้พัฒนาระบบที่ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Access 2016 with VBA ออกแบบหน้าจอให้สอดคล้องกับขอบเขตการท างานหลักที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการข้อมูล
พ้ืนฐานของลูกค้าและข้อมูลสินค้า  การสั่งซื้อสินค้า การรับเข้าสินค้า การขายสินค้า และการออกรายงานสรุปยอด
การขาย หาก าไรของกิจการที่สามารถค้นหาตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถเรียกดูข้อมูล 
สรุปข้อมูล รายรับ รายจ่ายของกิจการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมูล 
 วัตถุประสงค์ที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการร้านศรีเจริญเฟอร์นิเจอร์ 
กรณีศึกษาร้านเฟอร์นิเจอร์ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  55 คน สรุปผลการประเมินได้ว่า มีค่าเฉลี่ย 
4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35  โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีการยอมรับการ
ท างานในระดับมาก  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลา: กรณีศึกษา ชัยพิชิตฟาร์ม 
THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR FISH FARM MANAGEMENT: 

CASE STUDY OF CHAI PICHIT FARM 
คนิตา รสธรรม1 อรสา ค่อมสิงห์1 สิริลักษณ์ โคตะมะ1 สาวิตรี บุญมี1 และ ปณิธาน เมฆกมล1 

Khanita Rotsatham, Orasa Khomsing, Siriluk Khotama, Sawitree Boonmee and Panithan Khomkamon 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายของงานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม
เลี้ยงปลา ชัยพิชิตฟาร์ม เพ่ือสามารถบริหารจัดการงานที่มีให้เหมาะสมกับการท างาน และเพ่ือลดปัญหาในการ
จัดการข้อมูลของพันธ์ุปลา การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาชัยพิชิตฟาร์ม โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยตามวิธีการท าให้เป็นบรรทัดฐาน 
(Database normalization) ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server ส าหรับจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม 
Microsoft Visual Basic เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ มุ่งเน้นการพัฒนา ส่วนงานติดต่อผู้ใช้และการจัดการ
ระบบฟาร์มเลี้ยงปลา ในด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านการขาย และด้านออกรายงาน จากการพัฒนาระบบพบว่าระบบ
สามารถบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มเลี้ยงปลาได้ และพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม ในระดับมากทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ ระบบฟาร์มเลี้ยงปลา 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to analyze, design and develop the fish farm 
management system Chai Phichit Farm to be able to manage the work that is suitable for the 
work. And to reduce the problem of managing fish species information, the development of Chai 
Phichit fish farm management system, this farm performs system analysis and design according to 
the system development cycle (SDLC) And design a relational database based on the database 
normalization method using Microsoft SQL Server for database management And use Microsoft 
Visual Basic as a tool for system development Focus on development User interface and fish 
farm management In basic information on sales and report issuance From the development of 
the system, it is found that the system can manage fish farm information. And found that users 
are satisfied with the overall system at every level. 
 
Keywords 
 Information system, fish farm system development system 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กรณีศึกษาชัยพิชิตฟาร์ม บ้านพร้าวใต้ หมู่ที่6 ต าบลหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับเพาะพันธ์ุปลาในกระชัง ซึ่งมีปลานิลและปลาทับทิมรวมทั้งขายอาหารปลาที่รับมาจากบริษัท CP 
ส่งออกสินค้าให้กับตลาดสดตามอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และในปัจจุบันได้ส่งออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดย
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มีกระชังเลี้ยงปลาทั้งหมด 150 กระชัง พนักงานเลี้ยงปลามีทั้งหมด 5 คน โดยบันทึกเป็นค่าแรงเป็น กระชังละ 300 บาท 
ต่อเดือน โดยเฉลี่ยรับผิดชอบคนละ 30 กระชัง โดยถ้าพนักงานคนไหนจะขาดก็ให้คนในครอบครัวมาท างานแทน 
เป็นการท างานแบบทดแทนกัน พนักงานส่งสินค้ามีทั้งหมด 2 คน มีรถทั้งหมด 4 คันรถส่งปลาออกไปส่งปลามีค่า
น้ ามันในการจัดส่งในแต่ละวัน 1,000 บาทต่อคัน  
 ส าหรับวิธีการจัดการข้อมูลในฟาร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการจดบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกประจ าวัน
ของฟาร์ม ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง เช่น การจดบันทึกข้อมูลการขาย การสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลลูกค้า ซึ่งวิธีการ
จดบันทึกก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจดบันทึกข้อมูล มีการเขียนผิด และปัญหา
จากการจัดเก็บข้อมูล เน่ืองจากมีการจดบันทึกใส่สมุดเป็นจ านวนมากท าให้เวลาค้นหาข้อมูลมีความล่าช้า  ท าให้ไม่
สะดวกแก่การใช้งาน 
 จากปัญหาข้างต้นจึงเกิดแนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลของชัยพิชิตฟาร์ม เพ่ือให้
การจัดการข้อมูลชัยพิชิตฟาร์มมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงเล็งเห็นความส าคัญของฐานข้อมูลเพ่ือที่จะจัดการข้อมูลให้
มีความเป็นระเบียบ และลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล สะดวกต่อการใช้งาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
ลงระบบฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ิม/ลบ/บันทึก/แก้ไข ข้อมูลได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็น
ระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลา กรณีศึกษา ชัยพิชิตฟาร์ม 
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาที่
ได้พัฒนาข้ึนภายในกรณีศึกษา ชัยพิชิตฟาร์ม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการและพนักงานที่ท างานในฟาร์ม จ านวน 30 คน โดย
งานวิจัยครั้งน้ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยใช้วิธีก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา แบบ
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบในกระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) และแบบประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลา  
 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินงานพัฒนาระบบตามข้ันตอนกระบวนการ SDLC (System Development Life 
Cycle) ดังน้ี 
  ระยะที่ 1 การวางแผนโครงงาน (Project Initiate) การวางแผนโครงการ จัดเป็นกระบวนการ
พ้ืนฐานของความเข้าใจว่า ท าไม (why) ระบบสารสนเทศจึงสมควรที่จะสร้างข้ึนมา และจะต้องก าหนดทีมงานข้ึนมา
เพ่ือด าเนินการสร้างระบบน้ีได้อย่างไร โดยในช่วงของการเริ่มโครงการ (Project Initiate) จะต้องมีการก าหนด
คุณค่าทางธุรกิจของระบบที่มีต่อองค์กร  
  ผู้พัฒนาระบบได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของชัยพิชิตฟาร์ม โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
ระบบงานเดิมของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในการด าเนินงาน การสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม การสัมภาษณ์พนักงาน
ในฟาร์ม จากการพิจาณาการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันของทางร้าน ผู้พัฒนาระบบได้
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มีวิธีการวางการแก้ปัญหา คือ การพัฒนาระบบใหม่เน่ืองจากระบบการท างานแบบเดิมล้าสมัยและพบข้อผิดพลาด
บ่อยครั้งจากการใช้งาน 
  ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) ระยะการวิเคราะห์จะตอบค าถามเกี่ยวกับสิ่งต่อไปน้ีคือ ใคร 
เป็นผู้ใช้ระบบ มีอะไรบ้างที่จะต้องท า และท าที่ไหน เมื่อไร โดยในระยะน้ี ทีมงานจะท าการศึกษาระบบงานปัจจุบัน
พร้อมระบุแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่ดีข้ึน เพ่ือพัฒนาเป็นแนวคิดส าหรับระบบใหม่ข้ึนมา ผู้พัฒนาระบบ
ได้ศึกษาการท างานของระบบเดิมได้ว่ามีการท างานอย่างไร  มีปัญหาเกิดข้ึนอะไรบ้าง ต้องการให้แก้ปัญหาหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบอย่างไรจะให้ท าระบบใหม่แบบไหน ผู้พัฒนาระบบจึงต้องรวบรวมข้อมูลการศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆของทางชัยพิชิตฟาร์ม และตรวจสอบวิธีการท างานของระบบเดิม จะท าให้ผู้พัฒนาระบบพบข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องอันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาระบบเดิม เพ่ือให้เข้าใจระบบงานมากข้ึน ซึ่งการพัฒนาจะได้ข้อมูลที่ตรง
ประเด็นตามต้องการ เพ่ือใช้ในการออกแบระบบต่อไป 
  ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design) ระยะการออกกแบบ จะเป็นการตัดสินใจว่าระบบจะด าเนินการ
ไปได้อย่างไร ในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างเครือ ข่ายที่จะน ามาใช้ การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้กับระบบ รวมถึงแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ที่จะต้องถูกน ามาใช้ นอกจากน้ี ยังรวมถึงโปรแกรม 
ฐานข้อมูล และแฟ้มข้อมูลที่จ าเป็น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับ
ระบบที่ถูกพัฒนาข้ึนในระหว่างการวิเคราะห์ แต่ข้ันตอนในระหว่างการออกแบบน้ัน จะมุ่งประเด็นเกี่ยวกับวิธี
ด าเนินงานระบบด้วยการน าแบบจ าลองเชิงตรรกะผู้พัฒนาระบบจะท าการออกแบบระบบใหม่ ออกแบบฐานข้อมูล
ใหม่ออกแบบเกี่ยวกับการท างานของผู้การใช้ระบบ เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการติดต้ังระบบ และต้องมีอุปกร ณ์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น โปรแกรม Microsoft visual 2013, Microsoft access 2013 
ผู้พัฒนาจะออกแบบโดยน าแนวทางจากการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้มาพิจารณาในรายละเอียดจะเสนอการ
ท างานของระบบใหม่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานและส่วนใดสามารถท าด้วยมือได้ จะท าให้ระบบงานมีความเป็น
ระบบระเบียบและมีความสะดวกต่อการใช้งานหรือค้นหาข้อมูลต่างๆของระบบชัยพิชิตฟาร์ม 
  ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation Phase) กิจกรรมต่างๆ ในระยะการน าไปใช้จะ
เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบ การทดสอบ และการติดต้ังระบบ โดยมีจุดประสงค์หลักที่ไม่ใช่มีแค่เพียงการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือ และระบบสารสนเทศจะต้องสามารถตอบสนองฟังชั่นการท างานทางธุรกิจตามหน่วย
ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์เท่าน้ัน แต่จะต้องรวมถึงความมั่นใจว่าผู้ใช้ระบบทุกๆ คน ได้ผ่านการฝึกอบรมใช้งาน เพ่ือ
เตรียมความพร้อมต่อการใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรดังที่ได้คาดหวัง ผู้พัฒนาระบบจะเริ่มสร้าง
ระบบจากส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฟาร์มชัยพิชิตฟาร์ม และข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งจะต้องมีการทดสอบผลการท างานของโปรแกรม เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดข้ึนที่
ใดบ้าง ผู้พัฒนาระบบจะต้องทดสอบกับข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือให้แน่ใจว่าโปรแกรมจะไม่มีข้อผิดพลาดภายหลัง 
จากการเขียนโปรแกรมและทดสอบ        
  ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) โดยปกติแล้วระยะการบ ารุงรักษาจะไม่ถูกน าเข้าไป
รวมไว้ในข้ันตอนของ SDLC จนกระทั่งภายหลัง จากระบบได้มีการติดต้ังเพ่ือใช้งานแล้วเท่าน้ัน ระยะน้ีจะใช้เวลา
ยาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ ที่ผ่านมาเน่ืองจากระบบจะต้องได้รับการบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้
งาน โดยสิ่งที่คาดหวังขององค์กรก็คือ ระบบจะสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อนาคตได้ ดังน้ันช่วงระยะการบ ารุงรักษา จึงสามารถเพ่ิมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ให้กับระบบได้ ผู้พัฒนาระบบจะต้องกลับไปศึกษาวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงงานว่า ระบบสามารถบรรลุ
เป้าหมายความต้องการ การประเมินผลการท างานของระบบจะก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือการตัดสินใจภายหลังจาก
การประเมินผลการท างานของระบบ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบบางส่วนตามความเหมาะสมการ
บ ารุงรักษาเพ่ือจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการท างานของระบบ และเพ่ือการปรับปรุงระบบให้
เหมาะสมกับการท างานในระบบการบ ารุงรักษาจะต้องสอดคล้องกับเงินลงทุนที่มีอยู่ของระบบ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

218 
 

ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยทั้ง 5 ระยะ ของวงจร กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) พบว่า มีผล
การท างานดังน้ี  
 ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) ผู้จัดท าวิจัยได้ด าเนินการวางแผนวิจัย จากการลง
พ้ืนที่ส ารวจปัญหาต่างๆ ที่พบในการท างานของกรณีศึกษาฟาร์มเลี้ยงปลา และหลังจากการลงพ้ืนที่ส ารวจเสร็จ
เรียบร้อย ผู้วิจัยจึงได้แผนงานเพ่ือที่จะด าเนินการพัฒนาระบบในข้ันตอนต่อไป  
 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้น าเอาแผนภูมิก้างปลามาใช้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์
ปัญหาด้านต่างๆ ของฟาร์มเลี้ยงปลา โดยปัญหาที่พบสรุปออกมาได้ดังน้ี      
 1)  ปัญหาด้านเทคโนโลยี  
  - ข้ันตอนการท างานมีความล่าช้าขาดเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล 
  - ข้ันตอนการท างานมีความซ้ าซ้อนขาดเทคโนโลยีที่ช่วยให้การท างานรวดเร็ว 
 2) ปัญหากระบวนการท างาน 
  - ข้ันตอนการท างานมีจุดติดขัดและชะงัดเกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลการขาย 
  - การด าเนินการล่าช้าในการค้นหาข้อมูล ใช้เวลานาน 
 3) ปัญหาด้านการจัดการข้อมูล 
  - จัดเก็บข้อมูลเป็นเวลานานเอกสารมีการช ารุด 
  - การจัดเก็บข้อมูลเป็นการจดบันทึกใส่สมุดเป็นจ านวนมาก ท าให้การค้นหาข้อมูลมีความล่าช้า 
 4) ปัญหาด้านบุคลาการ 
  - ท างานล่าช้า 

 

 
 

ภาพที ่1 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของกระบวนการจัดการฟาร์มปลา 
  
 ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design) จากปัญหาที่พบและความต้องการระบบที่เข้าไปช่วยให้การท างานน้ัน
สะดวกและถูกต้องแม่นย ามากข้ึน ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบงานใหม่ออกมา เพ่ือช่วยใน
ด้านการจัดการการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยการวาง
ขอบเขตงานไว้ดังน้ี การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ การจัดการการขาย เข้ามา
ช่วยในการขายให้สะดวกรวดเร็วและแม่นย าข้ึน และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือช่วยให้กิจการน้ันมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนและออกแบบระบบดังภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 แผนผังบริบทของระบบการจัดการชัยพิชิตฟารม์ 
  
 จากภาพแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ สามารถแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีบทบาท
หน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 1. ลูกค้า ระบบจะท าการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า เพ่ือที่จะให้สามารถท าการตรวจสอบประวัติ 
ข้อมูลสินค้าท่ีซื้อ และยังสามารถท าการค้นหาข้อมูลลูกค้าตามรายชื่อได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าและ
พนักงานได้อีกทางหน่ึง  
 2. เจ้าของฟาร์ม ส่งข้อมูลไปยังระบบชัยพิชิตฟาร์ม โดยมีหน้าท่ีดังน้ี 
  - บิลขายสด 
  - บิลขายเชื่อ   
 3. ผู้จัดจ าหน่าย เจ้าของฟาร์มส่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทจะส่งข้อมูล
จ านวนพันธ์ุปลาท้ังหมดพร้อมใบเสร็จให้กับระบบ  
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดับที่ 1 ( Data Flow Diagram Level 1 ) 
 

 
    

 
  หลังจาก 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แผนภาพกระแสข้อมูล 
 
 จากแผนภาพ เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 แสดงองค์ประกรอบจากผังบริบท โดยสามารถ
แบ่งเป็นกระบวนการหลักของข้อมูลได้ 10 กระบวนการ ดังน้ี 
 กระบวนการที่ 1.0 การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูล เพ่ือจัดเก็บไว้ในระบบและ 
การค้นหาข้อมูล จะท าการดึงข้อมูลที่ต้องการค้นหาจากระบบ 
 กระบวนการที่ 2.0 การจัดการรอบการเลี้ยง ได้แก่ การเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลรอบการเลี้ยง 
 กระบวนการที่ 3.0 สั่งซื้อพันธ์ุปลา ได้แก่ การเพ่ิม ลบ แก้ไข การสั่งซื้อพันธ์ุปลา การค านวณราคาการ
สั่งซื้อพันธ์ุปลา  
 กระบวนการที่ 4.0 รับเข้าพันธ์ุปลา ได้แก่ การดึงข้อมูลสั่งซื้อพันธ์ุปลามาเพ่ือบันทึกการรับเข้าพันธ์ุปลา  
 กระบวนการที่ 5.0 ลงพันธ์ุปลา ได้แก่ การเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อข้อมูลการลงพันธ์ุปลา 
 กระบวนการที่ 6.0 บันทึกรอบการเพาะเลี้ยง ได้แก่ การเพ่ิม ลบ แก้ไข การลงพันธ์ปลา วันที่ลงปลา การ
ให้อาหารปลา  
 กระบวนการที่ 7.0 การขาย คือการค้นหาข้อมูลลูกค้า และข้อมูลรอบการเพาะเลี้ยงเพ่ือบันทึกการขาย 
 กระบวนการที่ 8.0 การส่งปลา ได้แก่ ดึงข้อมูลจากข้อมูลการขายเพ่ือจัดส่งสินค้า 
 กระบวนการที่ 9.0 การจัดการค่าใช้จ่าย มีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายแต่ละวันลงในระบบการจัดการ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ระบบท าการค านวณรายรับสุทธิของฟาร์ม 
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 กระบวนการที่ 10.0 การออกรายงาน ได้แก่ ดึงข้อมูลพนักงาน ข้อมูลพันธ์ุปลา ข้อมูลรถ ข้อมูลกระชัง  
ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสั่งซื้อพันธ์ุปลา ข้อมูลรับเข้าพันธ์ุปลา ข้อมูลรอบการเพาะเลี้ยง ข้อมูลการขาย ข้อมูลการส่งปลา 
ข้อมูลค่าใช้จ่าย เพ่ือออกรายงาน 
 

E-R Diagram 

ภาพที ่4 ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
  

 และจากการออกแบบโครงสร้างการท างานของระบบงานใหม่ ได้ผลลัพธ์ออกหน้าในรูปแบบโปรแกรม
ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาชัยพิชิตฟาร์ม โดยมีองค์ประกอบตามรูปตัวอย่างข้างต้น และเพ่ิมความสะดวกในการใช้
งานแก้ผู้ใช้ระบบ อีกท้ังยังออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในรูปแบบหน้าจอทัชสกรีน เพ่ือตอบโจทย์
การใช้งานมากข้ึน และองค์ประกอบส าคัญต่างๆ ที่ออกมาในรูปแบบโปรแกรมหรือระบบช่วยในการท างานของ
ฟาร์มเลี้ยงปลาชัยพิชิตฟาร์ม ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอหลักระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงปลา ชัยพิชติ ฟาร์ม 
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ภาพที ่6 ส่วนงานการจัดการข้อมูลพันธ์ุปลา 
 

 
 

ภาพที ่7 หน้าการขายปลา 
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ภาพที ่8 หน้าการส่งปลาสินค้า 
 

 
 

ภาพที ่9 หน้าการออกรายงาน 
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ภาพที ่10 หน้าค่าใช้จ่าย 
 
 ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation Phase) ในระยะน้ีผล จากการน าโปรแกรมไปใช้เพ่ือทดสอบ
ความถูกต้องของการท างานภายในระบบงานหรือโปรแกรมจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาชัยพิชิตฟาร์ม เพ่ือทดสอบ
ระบบงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ได้ท าการออกแบบระบบไว้หรือไม่ และผลสรุปน้ันเป็นไปตามที่ออกแบบไว้และ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ พิจารณาได้จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลสรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจต่อระบบ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
   สามารถจัดการข้อมูลพันธ์ุปลาได้ดี 
   สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ดี 
   สามารถจัดการข้อมูลผู้จัดจ าหน่ายได้ดี 

 
4.22 
4.30 
4.11 

 
0.82 
0.90 
0.71 

 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.26 0.85  มาก 
2 ด้านการซื้อและการขาย 
   ออกใบสั่งซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 
   ตรวจเช็คสินค้าใกล้หมดก่อนการสั่งซื้อได้ 
   ขายปลาได้รวดเร็วข้ึน 
   ค านวณยอดขายปลาได้อย่างแม่นย า 
   ตรวจสอบรายการขายปลาย้อนหลังได้ 

 
4.14 
4.09 
4.02 
4.12 
4.17 

 
0.70 
0.65 
0.89 
0.75 
0.74 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.20 0.80  มาก 
3 ด้านการออกรายงาน 
   ออกรายงานประจ าวัน/เดือน/ปี ได้ 
   ออกรายงานค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วนเข้าใจง่าย 

 
4.35 
4.21 

 
0.96 
0.81 

 
มาก 
มาก 

โดยรวม 4.25 0.85 มาก 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

225 
 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบดังน้ี  
 ด้านจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้ดี (ค่าเฉลี่ย 4.30, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90)  
 ด้านการซื้อและการขาย พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องตรวจสอบรายการขายปลาย้อนหลังได้  (ค่าเฉลี่ย 
4.17, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74)  
 ด้านการออกรายงาน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.85) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องออกรายงานประจ าวัน/เดือน/ปี ได้ (ค่าเฉลี่ย 4.35, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96) 
 ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา ( Maintenance ) จากการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการ ฟาร์มเลี้ยงปลา 
ชัยพิชิตฟาร์ม ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นโปรแกรมเพ่ือช่วยในการท างาน และจะเข้าสู่กระบวนการบ ารุงรักษาโดยการ
ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมในการท างานต่างๆ รวมไปถึงการอัพเดทโปรแกรมเมื่อถึงเวลาที่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงน้ีดีข้ึน จากการท างานในอนาคตต่อไป 

 
อภิปรายผล 
 ระบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาชัยพิชิตฟาร์ม ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ัน มีจุดเด่นในการท างานเรื่องระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ ป้องกันการคัดลอกข้อมูลของระบบ โดยการขายปลา 1 ครั้ง สามารถมี
ได้หลายรายการและระบบจะท าการออกใบเสร็จการขายปลา เพ่ือลดการซ้ าซ้อนของข้อมูลในการขายปลา แสดง
เลขที่ขาย รอบเลี้ยง วันที่การขาย ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย รหัสการขาย รหัสพันธ์ุปลา รหัสกระชัง รายการ 
จ านวน ราคาขาย ค านวณรวมสุทธิโดยอัตโนมัติ และแสดงต้นทุนของรอบการเลี้ยงปัจจุบันได้ เพ่ือลดความผิดพลาด
ในการค านวณ ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาในการท างาน ออกเสร็จในการขายได้ สามารถออกรายงาน
ขายเพ่ือเก็บข้อมูลของฟาร์มเลี้ยงปลา ได้ใช้แนวคิดการด าเนินงานพัฒนาโดยใช้หลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) มุ่งเน้นการออกแบบระบบสนับสนุนงานในด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ด้าน
การจัดการรับเข้าพันธ์ุปลา ด้านการขายปลา ด้านส่งออกปลา ด้านจัดค่าใช้จ่าย ด้านการออกรายงาน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อระบบที่พัฒนาข้ึน พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านในระดับมาก 
โดยแจกแจงได้ดังน้ีคือ ความพึงพอใจด้านการขายปลาในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานใน
ระดับมาก ความพึงพอใจด้านการรับเข้าพันธ์ุปลาในระดับมาก ความพึงพอใจด้านการส่งออกปลาในระดับมาก และ
ความพึงพอใจด้านการจัดการค่าใช้จ่ายในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในทุกด้าน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก
การพัฒนาระบบมีการด าเนินงานที่สนับสนุนทางฟาร์มได้อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการจัดการที่ง่าย ไม่ซับซ้อน 
จึงท าให้การประเมินความพึงพอใจน้ันออกมาอยู่ในระดับมาก และจากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ได้ศึกษาน้ัน 
พบว่า เป็นมีความสอดคล้องกันในด้านการพัฒนาระบบเพ่ือจะน าไปช่วยในการงานบริหารจัดการองค์กรหรือ  
ร้านค้ากรณีศึกษา แต่มีความแตกต่างกัน เช่น ระบบที่ท าการศึกษาจะเข้าไปช่วยในด้านบริหารจัดการบริษัทเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนระบบจัดการค่าใช้จ่าย การจัดการพันธ์ุปลา และระบบงานออกมาในรูปแบบโปรแกรมขาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาและข้อจ ากัดของระบบบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาชัยพิชิตฟาร์ม ในอนาคตสามารถพัฒนา
ให้โปรแกรมมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. สามารถตรวจสอบของระบบการท างานของโปรแกรมในฐานข้อมูลและเก็บส ารองข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย 
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 2. สามารถมีการจัดท าคู่มือ และจัดอบรมควบคู่เพ่ือการใช้งานโปรแกรมอย่างถูกต้องและแม่นย า 
 3. ในด้านโปรแกรมจะมีปุ่มอธิบายการท างานของแต่ละหน้าแก่ผู้ใช้ระบบได้อย่างง่ายข้ึน 
 4. สามารถลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลได้อย่างกระชับที่สุด 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดการแปรรูปน้้ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ต้าบลอูบมูง อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

DEVELOPMENT OF PRODUCT AND MARKET STRATEGY FOR MANGO JUICE MANGO 
GROWER ENTERPRISE GROUB, BAN HUAI RAI BORAPA SUB-DISTRICT, UB MUNG 

SUB-DISTRICT, NONG WUA SOR DISTRICT UDON THANI PROVINCE 
วิทวัส ฤาชากุล1 อาภาภรณ์ สมีพันธ์1 ประภัสสร ใจบุญ1 พงศกร ศรีพันธบุตร1 อรทัย พิมพ์ตระการ1  

ปิยเนตร วงประชุม1 วรางคณา ตะบุตร1 และ อนุศักด์ิ รัตนกนกกาญจน์1 
Wittawat Ruechakun, Arpaporn Sameepun, Prapatson jaibun, Pongsakorn sripuntabut,  

Orathai Pimtrakarn, Piyanet Wongprachum, Warngkana Taboot and Anusak Rattanakanokkan 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
ต าบลอูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 
การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
มะม่วงห้วยไร่บูรพาขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีก าลังทรัพย์ในการผลิตไม่มากพอ อีกทั้งยังมีคู่แข่ง
ทางการค้าเป็นจ านวนมาก ขาดความรู้ด้านการส่งเสริมการขาย และมะม่วงที่น ามาแปรรูปไม่สามารถออกผลผลิตได้
ตลอดทั้งปี 2) การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นน้ าผลไม้มีการบรรจุใส่ขวดแก้วใส ปริมาณ 250 มิลลิลิตร ติดลากบนบรรจุภัณฑ์ครึ่งขวด บอกถึง
รายละเอียดต่างๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ไว้บนฉลากและมีฝาปิดแบบหมุนเพ่ือง่ายต่อการเปิดด่ืม กลยุทธ์ด้านราคา มีการ
ต้ังราคา 2 แบบ คือ ราคาส่งและราคาปลีก ในส่วนของราคาส่งเราจะต้ังราคาอยู่ที่ 25 บาท ต้นทุนต่อขวด 12 บาท 
ก าไรต่อขวด 13 บาท ส่วนราคาปลีกต้ังราคาอยู่ที่ขวดละ 35 บาท ต้นทุนต่อขวด 12 บาท และก าไรต่อขวด 23 บาท  
กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย โดยการใช้สื่อ Social media ในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือสร้างการรับรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่าที่เป็นผู้บริโภคมะม่วงอยู่แล้วและรายใหม่อยากจะบริโภคน้ ามะม่วง รวมทั้งการ
ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เช่น การเปิดหน้าร้านในพ้ืนที่ การฝากขายภายในสนามบิน ตลาดร่มเขียว งาน
ประจ าปีมะม่วงแฟร์ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้มีการจัด
โปรโมชั่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมยอดขาย การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ โปสเตอร์ และ เฟซบุ๊ก 
 
ค้าส้าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ ามะม่วง 
 

ABSTRACT 

  This research aims to analyze the marketing environment. And determine the marketing 
mix strategy for the development of mango juice processing products Mango Grower Enterprise 
Group, Ban Huai Rai Burapa Sub-district, Ub Mung District, Nong Wua So District Udon Thani 
Province. The research methodology used by Qualitative research. The instruments used for 
analysis were Interviews used participatory techniques and group discussions. The results of the 
study showed 1) Mango Grower Enterprise Group, Huai Rai Burapa Lack of specialists in the field 
of processing. There are not enough assets in production. There are also many competitors. No 
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knowledge of sales promotion and processed mangoes cannot produce the product throughout 
the year. 2) Marketing mix strategy, namely product strategy, is product design is a fruit juice, 
containing 250 ml of clear glass bottles, mounted on a half-bottle package Describe the details 
of the product on the label. And has a rotary lid for easy drinking. Price strategy. There are 2 
types of pricing, wholesale price and retail price. As for the wholesale price, we will set the price 
at 25 baht, cost per bottle of 12 baht, profit per bottle of 13 baht, while the retail price is set at 
35 baht per bottle, cost per bottle is 12 baht and profit per bottle is 23 baht. By using social 
media to expand distribution channels In order to create awareness in the products of the old 
consumer groups that are already consumers of mangoes, and new people want to consume 
mango juice Including expanding the channel. 
 
Keywords 
  Marketing mix, community products, mango juice 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
  ในปี 2556 น้ าผลไม้ดอยค ามียอดขายอยู่ที่ 806 ล้านบาท แบ่งส่วนการตลาดของน้ ามะม่วงเป็น 4% คิด
เป็นมูลค่า 32.24 ล้านบาท ต่อมาในปี 2557 ยอดขายของดอยค าจะอยู่ที่ 1,120 ล้านบาท ยังมีแบ่งส่วนการตลาด
ของน้ ามะม่วงอยู่ที่ 4% เหมือนในปี 2556 จะมียอดขายที่เพ่ิมข้ึนเป็น 44.8 ล้านบาท ส่วนในปี 2558  ยอดขายของ
ดอยค าอยู่ที่ 1,461 ล้านบาท ซึ่งแบ่งส่วนการตลาดของน้ ามะม่วงอยู่ที่ 5% ซึ่งยอดขายจะเพ่ิมข้ึนอยู่ที่ 70.8 ล้านบาท 
ต่อมาในปี 2559 ยอดขายของดอยค าเพ่ิมข้ึนเป็น 1,701 ล้านบาท แบ่งส่วนการตลาดของน้ ามะม่วงก็เพ่ิมข้ึนเป็น 
7% ซึ่งคิดเป็น 119.09 ล้านบาท และในปี 2560 ยอดขายของดอยค าสูงข้ึนถึง 1,800 ล้านบาท และแบ่งส่วน
การตลาดอยู่ที่ 9% คิดเป็นมูลค่า 162 ล้านบาท ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อยอดขายเพ่ิมข้ึน ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึน  
จะท าให้ยอดขายของน้ ามะม่วงเพ่ิมข้ึนด้วย 
 นายเทพพร  หิรัญรัตน์  แต่ก่อนมีอาชีพท านา (ท านากับพ่อแม่ที่จังหวัดอ านาจเจริญ) แต่มีรายได้น้อยจึง
ได้ไปประเทศไต้หวันเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเป็นเวลา 3 ปี จึงได้กลับมาเมืองไทยในปี 2542 และได้
แต่งงานกับนางสาวกฤษณา ดอนโท ที่จังหวัดอุดรธานี ช่วงเวลา 3 ปี ที่ท างานประเทศไต้หวัน มีความฝันของตนเอง
ก็คือการได้เป็นเจ้านายตัวเอง ดังน้ันเมื่อกลับมาเมืองไทยจึงไม่คิดที่จะกลับไปท างานเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นในหรือ
ต่างประเทศก็ตาม โดยมีความต้ังใจที่จะเป็นนายตัวเองให้ได้ เมื่อแต่งงานแล้วจึงได้ช่วยคุณพ่อธีระ ดอนโท (พ่อตา) 
ท าสวนมะม่วงเป็นเวลา 3 ปี เป็นการเรียนรู้และฝึกงานการท าสวนมะม่วงกับพ่อตาด้วยความขยันอดทนและเรียนรู้
ตลอดเวลา เน่ืองจากไม่เคยท าสวนมะม่วงมาก่อน จากปี 2545 พ่อตาจึงได้แบ่งที่ดินสวนมะม่วงให้จ านวน 16 ไร่  
3 งาน เพ่ือให้แยกออกมาท าสวนมะม่วงเองกับภรรยาก็ล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อย จนปี 2547 จึงได้เข้ามาเป็นสมาชิก
กลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้านห้วยไร่บูรพา อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และได้เข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่มต้ังแต่
ตอนน้ันเป็นต้นมา ในปี 2549 ร่วมน ากลุ่มเข้าจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา และต้ังใจว่า
จะหาความรู้มาใส่ตัวเองตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น เมื่อประสบความส าเร็จในการก่อต้ังวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา และยังมีมะม่วงส่วนหน่ึงที่ขายไม่ออกแต่คุณภาพยังดีอยู่ ชาวกลุ่มวิสาหกิจจึง
ได้ท าการคิดว่าจะแปรรูปมะม่วงเหล่าน้ันให้เป็นน้ ามะม่วงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แต่ชาวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง
บ้านห้วยไร่บูรพาก็ยังขาดความรู้ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย  
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ ามะม่วงไร่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ต าบลอูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
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ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานใน
ชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ต าบล
อูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ต าบลอูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วง
บ้านห้วยไร่บูรพา จ านวน 48 คน โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal Interview) วิธีการสังเกต 
(Observation) โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วง 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
ต าบลอูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 

ต าบลอูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มะม่วงได้รับมาตรฐาน GAP 
2. มีสวนมะม่วงเป็นของตัวเอง ท าให้ประหยัดค่าวัตถุดิบ 
3. ได้รับรางวัลชนะเลศิการประกวดมะม่วงน้ าดอกไม้สี
ทอง 
4. วิสาหกิจชุมชนได้เข้าสู่การจ าหน่ายมะม่วงคุณภาพใน
ตลาดต่างประเทศ 
5. ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืช 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ลูกค้ายังไม่เกิดการรบัรู้และยังไม่มีการ
ส่งเสริมการขาย 
2. ก าลังทรัพย์ในการผลิตไม่มากพอ 
3. ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตน้ ามะม่วง 
4. มีความรู้ในเรื่องการถนอมอาหารไม่มากพอ 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. องค์การภาครัฐให้การสนับสนุน 
2. ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากย่ิงข้ึน ถ้าผลิตน้ า
มะม่วงออกมาอาจจะตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
3. จังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกในสมาคมชาวสวนมะม่วง
ไทยมากท่ีสุดในประเทศ 
4. วิสาหกิจชุมชนให้การร่วมมือในการท าน้ ามะม่วง 
5. เคยไปศึกษาดูงานในประเทศไต้หวันกับสมาชิก
เครือข่ายชาวสวนมะม่วงไทยทั่วประเทศ 

อุปสรรค (Threats) 
1. มะม่วงไม่สามารถออกผลผลิตได้ทั้งปี ในระยะเวลา 1 
ปี มะม่วงออกผลผลิตได้เพียง 2 ครัง้ ส่งผลท าให้สามารถ
ผลิตน้ ามะม่วงได้เพียงปีละ 2 ครั้ง 
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิต 
3. มีคู่แข่งทางการค้าเยอะเพราะบางพ้ืนที่สามารถผลิต
มะม่วงให้ออกผลได้ตลอดทั้งปี 

  
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ ามะม่วง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ต าบลอูบมูง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่
บูรพา ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปน้ ามะม่วง สรุปได้ดังน้ี 
   2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วง ตราไร่ไข่มุก เป็นน้ าผลไม้ที่มีการบรรจุใส่ขวดแก้วใส เพ่ือความสะดุดตา
ท าให้สามารถมองเห็นน้ ามะม่วงข้างในได้ บรรจุใส่ขวดในปริมาณสุทธิ 250 มิลลิลิตร โดยมีการติดฉลากบนบรรจุ
ภัณฑ์ครึ่งขวด บอกรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับน้ ามะม่วง ประกอบด้วยราคา วิธีการเก็บรักษา ปริมาณ ส่วนประกอบ
ที่ส าคัญ ข้อแนะน าในการใช้ สถานที่ผลิต เบอร์โทรติดต่อจากทางไร่ และวันเดือนปีผลิตหมดอายุ ทั้งยังมีฝาปิดแบบ
หมุนเพ่ือที่จะสามารถเปิดรับประทานได้ง่าย รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีรายละเอียดดังน้ี 
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ชื่อตราสินค้า: น้้าผลไม้ตราไร่ไข่มุก 

 
    พลัง ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา ความมีเสน่ห์ ความสุข 

        ธรรมชาติ ดูมีสุขภาพดี อุดมสมบูรณ์ความปลอดภัย  

 
    

ภาพที ่1 ตัวอย่างน้ ามะม่วงไร่ไข่มุกขนาด 250 มิลลิลิตร 
 
 2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
  ด้านการต้ังราคาของน้ ามะม่วงไร่ไข่มุก จะมีการต้ังราคา  2  แบบ คือ 1) การต้ังราคาขายปลีก
อยู่ที่ 35 บาท ซึ่งราคาต้นทุนต่อขวดอยู่ที่ 12 บาท ก าไรต่อขวดอยู่ที่ 23 บาท 2) ขายส่งจะมีต้นทุนเท่าเดิมคือ 12 
บาท แต่จะขายส่งในราคา 30 บาท ก าไรต่อขวดอยู่ที่ 18 บาท โดยหากเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งขัน น้ ามะม่วงไร่
ไข่มุกมีการต้ังราคาท่ีสูงกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย เน่ืองจากมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีการบรรจุในขวดแก้วทรงสูง เพ่ือ
สร้างความแตกต่างส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่า คุ้มราคาท่ีจ่ายไป  
  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)   
   ไร่ไข่มุกปัจจุบันมีการปลูกมะม่วงเป็นจ านวนมาก ทางไร่มีการปลูกมะม่วงมาหลายปีซึ่งจะมี
ฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดอุดรธานี ในการจ าหน่ายจะมีการคัดผลของมะม่วงที่มีผลขนาดเล็ก 
ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า แต่เน้ือมะม่วงภายในมีความสดหวาน สีสวย มีคุณภาพที่ดี จึงน ามะม่วงเหล่าน้ีมาแปรรูป
เป็นน้ ามะม่วงพร้อมทาน และได้น าไปให้ผู้บริโภคทดลองชิม พร้อมกับท าแบบสอบถามถึงความต้องการน้ ามะม่วง สิ่ง
ที่ควรปรับปรุงแก้ไข ทางเราได้น าสิ่งเหล่าน้ันมาปรับปรุง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากข้ึน และเกิดยอดขายที่
เพ่ิมข้ึน จึงได้ผลิตน้ ามะม่วงน าไปฝากขายตามร้านขายฝากในบริเวณจังหวัดอุดรธานี ทั้งยังออกบูธตามงานจัดแสดง
สินค้าต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายข้ึน 
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   ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สื่อโลกออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาท
และสร้างความสะดวกสบายให้คนมากข้ึน ดังน้ันพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคนก็เปลี่ยนไป มีการสั่งซื้อของออนไลน์
มากข้ึนโดยการดูข่าวสารผ่านทางสื่อเช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และสื่อต่างๆ ซึ่งช่องทางดังกล่าวจะมีการให้ข่าวสาร สิ่งดึงดูด
ใจต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งช่องทางการซื้อสินค้า ทางเราจึงได้ใช้สิ่งน้ีมาเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่
ผู้บริโภค โดยการสร้างเพจทางเฟซบุ๊ก 
 

 
 

ภาพที ่2 หน้าเพจ Facebook ของน้ ามะม่วงไร่ไข่มุก 
 
   นอกจากน้ี ในอนาคตทางกิจการจะท าการขยายช่องทางไปยังสถานที่ต่างๆ ดังน้ี  
   2.3.1 มีการน าไปฝากขายกับร้านค้าต่างๆ โดยที่ทางผู้ผลิตจะน าไปส่งเอง ฝากขายตามร้านขาย
ของช าตามหมู่บ้านอ าเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ฝากขายตามร้านขายของฝากในอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร้าน
ขายของฝากในสนามบิน ร้านอเมซอนท้องถ่ิน ตามสถานีบริการน้ ามันต่างๆ ร้านอาหารส้มต าเจ๊ไก่อุดรธานี ร้าน
กาแฟบียอนคาเฟ่อุดรธานี  
   2.3.2 ทางกิจการจะมีบริการส่งถึงที่ เมื่อลูกค้ามีความสนใจในการสั่งซื้อสินค้าจากทางไร่ โดยมี
การส่งลูกค้าท่ีผู้ในบริเวณที่ใกล้เคียง 
   2.3.3 การลงขายผ่านสื่อออนไลน์ เป็นการใช้สื่อเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า 
ให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 
   2.3.4 มีการน าน้ ามะม่วงไร่ไข่มุกไปจัดบูธตามงานต่างๆ พร้อมกับมีสินค้าที่พร้อมจ าหน่าย 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก  
  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   เป็นการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามะม่วงไร่ไข่มุก โดยมุ่งสื่อสารที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการทดลองใช้ แล้วเกิดการ
กลับมาซื้อซ้ า โดยการกิจกรรมออกบูธและประชาสัมพันธ์ พ่ึงให้เกิดการรับรู้และเกิดความสนใจดังน้ี 
   2.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการประกาศสินค้าหรือบริการให้ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางเพ่ือบอกกล่าวให้ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่า ก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้ารูปแบบของ
กิจกรรม ได้แก่ 
    1) ติดป้ายโฆษณาไว้ตามข้างถนนในแต่ละอ าเภอของจังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้ผู้คนที่ใช้รถ
ใช้ถนนภายในจังหวัดอุดรธานีได้มองเห็นป้ายโฆษณา จึงเกิดความสนใจที่อยากจะลองรับประทานน้ ามะม่วง 
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    2) การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เราจะสร้างเพจในเฟซบุ๊ก โปรโมทสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาชม ท้ังยังมีการอัปเดตเน้ือหาภายในเพจเก่ียวกับการออกไปจัดบูธ กิจกรรม
ต่างๆ และมีการบอกถึงโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยใช้ภาพกราฟิกและวิดีโอออนไลน์  
    3) การโฆษณาสื่อ ณ จุดขาย ติดสื่อต่างๆ ในจุดที่ขายสินค้า เพ่ือเพ่ิมความสนใจให้แก่
ลูกค้าท่ีเดินผ่านไปผ่านมามากข้ึน 
    4) สื่อเคลื่อนที ่ติดสื่อเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นป้ายโฆษณาโดยในป้ายจะมีรายยละเอียด
ของน้ ามะม่วงไร่ไข่มุกเราจะติดสื่อโฆษณาท่ีรถประจ าทางสายอุดรหนองวัวซอ เพ่ือสร้างการรับรู้และจดจ าให้แก่ผู้ที่
พบเห็น 
   2.4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการขายระหว่างเจ้าของกิจการกับ
ลูกค้า เพ่ือใช้ในการแนะน าถึงข้อดียังช่วยผลักดันให้ลูกค้าใช้สินค้าใหม่ ท าให้ลูกค้าได้รู้ถึงตราสินค้า ได้มากข้ึน 
   2.4.3 รูปแบบของกิจกรรม ทางเจ้าของกิจการจะมีการออกงานแสดงผลิตภัณฑ์ ตามงานต่างๆ 
เพ่ือที่จะขายสินค้าและแนะน าสินค้าให้กับลูกค้าได้โดยตรง เช่นงาน OTOP งานมะม่วงแฟร์ 
   2.4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริมการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การ
ทดลองใช้ หรือการซื้อสินค้าของลูกค้า 
 

 
 

ภาพที ่3 ตัวอย่างป้ายโฆษณา 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงห้วยไร่
บูรพา ขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีก าลังทรัพย์ในการผลิตไม่มากพอ อีกทั้งยังมีคู่แข่งทางการค้า
เป็นจ านวนมาก ไม่มีความรู้ด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพาไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ กฤษณะ ดาราเรือง 
(2560 ) เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม จังหวัดนครสวรรค์  โดย
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พบว่า วิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงรุก อันได้แก่ การออกงานแสดงสินค้า
อย่างต่อเน่ือง การแสวงหาความร่วมมือของรัฐ ความสามัคคีในชุมชน แหล่งเงินทุน และได้เสนอแนวทางในการ
ด าเนินกลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า สร้างตราสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อัมพร พรวานิชพงศ์ และธีระ ฤทธิรอด (2556) เรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ บ้านแคนค า ต าบลไร้น้อย อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยพบว่า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกับคู่แข่ง ไม่สื่อถึงภูมิปัญญา ไม่มีเอกลักษณ์  ขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านการตลาด จึงควรพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้ความรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการตลาด  
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้าน
ห้วยไร่บูรพา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว 
เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิด
เป็นรูปธรรม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศิริเชษฐ์ สังขะมาน (2559) เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกรณีศึกษาจังหวัดยโสธร พบว่า การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นประโยชน์อย่างอื่น ใช้ในครัวเรือน และเพ่ือเพ่ิมรายได้น้ัน 
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน  
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างดีเย่ียม 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็น
รูปธรรม และความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงบ้านห้วยไร่บูรพา 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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ต าบลบ้านเพิ่ม อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูงยังไม่มีการส่งเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมี
ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูงที่มีจ าหน่าย
ในปัจจุบัน มีให้เลือกจ านวนน้อย จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ กาแฟนายูงยังไม่เป็นที่รู้จัก อีกทั้ง
ผู้บริโภคบางกลุ่มยังไม่เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2) การก าหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นกล่อง เพ่ือให้เล็ก
กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้สะดวกต่อการน ามาบริโภค และออกแบบตราสินค้าพร้อม
ฉลากที่แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา ได้ต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนต่อ
หน่วยเท่ากับ 40.9 บาท ส่วนบวกเพ่ิมเท่ากับ 18.1 บาท ราคาขายที่ก าหนดเท่ากับ 59 บาท มีก าไรเท่ากับร้อยละ 
30 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย โดยจะมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นหลัก เพ่ือ
สร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เช่น 
การเปิดหน้าร้านในพ้ืนที่ ร้านขายยา และสนามบิน เป็นต้น กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้มีการจัดโปรโมชั่น
เพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขาย โดยมีการโฆษณาผ่านสื่อ เฟสบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชาดอกกาแฟ ชาสมุนไพร กาแฟนายูง 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to analyze the marketing environment and determine the marketing 
mix strategy in the product development of Coffee Blossom Tea by the Na Yung Coffee Learning 
Center. The research was qualitative and used research instruments including such interview 
techniques as community participation and focus groups. The results of the research were as 
follows: 1) the Na Yung Coffee Learning Center does not use marketing promotion and their 
packaging is out of date. The quantity of products is insufficient for consumer needs and the 
variety of products is limited. The products of the Na Yung Coffee Learning Center is not yet 
known by local consumers, affecting the consumer decision-making process when purchasing. 2) 
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In determining the marketing mix strategy, with the regard to product strategies, the packaging 
was developed to be a compact box, convenient to carry.  The product design was focused on 
convenient consumption. A new brand logo and product label were designed to be more convenient 
for the consumer. With regard to pricing strategies, unit price was set as total unit production cost 
plus desired profit: unit production cost was 40.9 Baht, while desired profit was 18.1 Baht. The 
sale price was therefore set at 59 baht, producing a profit of approximately 30 percent. As for 
distribution strategies, social media was used to expand distribution channels, and to create 
awareness of products in both existing and potential customers. Furthermore, other distribution 
channels were expanded to, including stores, pharmacies and airport areas in Udon Thani. As for 
promotion strategies, organized promotions were created via Facebook, Line, Instagram and 
Twitter to increase sales. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, community products, Coffee Blossom Tea, Herbal Tea, Na Yung Coffee 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร กล่าวว่า ชาเป็นเครื่องด่ืมยอดนิยมชนิดหน่ึงของโลก โดยชาเป็น
เครื่องด่ืมที่มีการบริโภคมากเป็นอันดับสองรองจากน้ าเปล่า แต่ส าหรับในประเทศไทยแล้ว ความนิยมด่ืมชายังมีไม่มาก
เท่าใดนัก หากพิจารณาจากมูลค่าตลาดเครื่องด่ืมร้อน พบว่า ชามีสัดส่วนร้อยละ 6.40 เท่าน้ัน เน่ืองจากผู้บริโภคชาวไทย
นิยมด่ืมกาแฟมากกว่า ขณะที่อัตราการบริโภคชาของคนไทยอยู่ในระดับต่ ามีอัตราเฉลี่ย 0.93 กิโลกรัมต่อคนต่อปี 
ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการบริโภคชามากที่สุดในโลกอย่างตุรกีที่บริโภคในอัตราเฉลี่ย 7.54 
กิโลกรัมต่อคนต่อปี ชาวอังกฤษ 2.74 กิโลกรัมต่อปี หรือฮ่องกง 1.42 กิโลกรัมต่อปี แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการ
เติบโต อาทิ กระแสความใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การเพ่ิมข้ึนของรายได้ประชากร การขยายตัว
ของชุมชนเมือง ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ ท่ามกลางความห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทย ประกอบกับมีงานวิจัย
จ านวนมากกล่าวถึงคุณประโยชน์ของชาว่าสามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ลดระดับน้ าตาลใน
เลือด และควบคุมไขมันในเลือด ท าให้มีผู้คนจ านวนมากหันมาด่ืมชาเพ่ิมข้ึน จากแต่ก่อนที่ชาเป็นเพียงเครื่องด่ืมที่
ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สูงอายุเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคชาเริ่มมีอายุน้อยลง เริ่มต้ังแต่วัยหนุ่มสาวและวัย
ท างาน ประกอบกับมีผลิตภัณฑ์ชาให้ผู้บริโภคเลือกด่ืมหลากหลายมากข้ึน ทั้งชาด า ชาเขียว ชาผลไม้ และชา
สมุนไพร รวมถึงการขยายตัวของร้านกาแฟและชาในเมืองใหญ่ ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดชาในประเทศเติบโต
อย่างต่อเน่ือง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.16 ต่อปี กล่าวคือ ปี 2557 ตลาดชามีมูลค่า 2,626 
ล้านบาท ปี 2558 มีมูลค่า 2,743 ล้านบาท ปี 2559 มีมูลค่า 2,849 ล้านบาท และปี 2560 มีมูลค่า 2,968 ล้านบาท 
(ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2562) 
 จากการลงพ้ืนที่ของคณะวิจัยพบว่า กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง อ าเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี ปลูก
กาแฟมา 15 ปี ทั้งพันธ์ุอาราบิก้าและโรบัสต้า มีสมาชิกที่รวมตัวกันปลูกกว่า 80 คน ในจ านวนพ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่ 
โดยปลูกอยู่ที่สูง 700 - 900 เมตรจากระดับน้ าทะเล ปัจจุบันมีโรงสีคั่วกาแฟเอง โดยทางกลุ่มจะเป็นผู้รับซื้อเมล็ด
กาแฟจากเกษตรกร ซึ่งจะมีการก าหนดคุณสมบัติรับซื้อตามเกรด หลังจากสมาชิกน าเมล็ดกาแฟมาขายที่กลุ่มแล้ว 
ทางกลุ่มจะน ามาคั่วและแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นกาแฟของบ้านนายูงจะติดดอกช่วงเดื อนเมษายน - 
พฤษภาคม ส่วนเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม จะติดผลเล็ก เดือนสิงหาคม - กันยายน ผลจะโต และเมล็ดจะสุกในช่วง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม หลังจากน้ันจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม จากการปลูกต้นกาแฟและการเก็บกาแฟ
ในช่วงฤดูกาลแล้ว ในสวนของต้นกาแฟยังเต็มไปด้วยดอกกาแฟที่เบ่งบานก่อนจะเริ่มผสมเกสรและกลายเป็นเมล็ด
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กาแฟ หลังจากท่ีดอกกาแฟได้เบ่งบานเต็มที่แล้วดอกกาแฟก็จะร่วงโรยและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ เราจึงได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการน าสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเห็น น ามาท าให้มีคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าให้ เพ่ิม
มากข้ึน 

 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการ
ตลาด และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟ
นายูง ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของหลักการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี 
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้
กาแฟนายูง ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง 
โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ต าบลบ้าน
เพ่ิม อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บข้อมูลจากประธานกลุ่ม คุณวิลัย จันจิต และผู้ประสานงานกลุ่ม 
นางกฤติยาภรณ์ จันจิต 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ ของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง โดยจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งละ 7 คน 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ต าบลบ้านเพิ่ม 
อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ต าบลบ้านเพ่ิม อ าเภอ
นายูง จังหวัดอุดรธานี 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบและวิธีการผลิตโดยเฉพาะ 
2. ไม่ใส่วัตถุกันเสียและสารที่เป็นอันตรายต่างๆ 
3. มีกลิ่นและรสชาติไม่เหมือนชาตัวอื่น ท าให้มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เทคโนโลยีในการผลิตยังไม่เพียงพอ 
2. ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
3. ดอกกาแฟสามารถเก็บได้แค่บางฤดูกาล 
4. ข้ันตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เกิดการลอกเลียบแบบได้ง่าย 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริโภคหันมาสนใจด่ืมเครื่องด่ืมที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากข้ึน 
2. เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภคที่ชอบด่ืมชา 
3. ตลาดชามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

อุปสรรค (Threats) 
1. คู่แข่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 
2. เทคโนโลยีของคู่แข่งขันรายอื่นทันสมัยกว่า 
3. สินค้าทดแทนมีราคาต่ ากว่า เช่น ชาตรามือสูตร
ด้ังเดิม 400 กรัม 75 บาท เป็นต้น 

 
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ กลุ่มศูนย์การ
เรียนรู้กาแฟนายูง ต าบลบ้านเพิ่ม อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ได้จัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ 
สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ชาดอกกาแฟได้ท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการน าดอกกาแฟที่เก็บจากต้นกาแฟที่บานเต็มที่
และถูกผสมแล้วเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเมล็ดกาแฟ ซึ่งสังเกตได้ที่เกสรของดอกกาแฟจะเป็นสีน้ าตาล และ
จะมีเวลาเก็บเพียง 1 วันเท่าน้ัน หลังจากน้ีดอกก็จะเหี่ยวและร่วงแล้วจะใช้ไม่ได้ หลังจากเก็บมาแล้วน ามาตากแดด
ให้แห้งและน าไปคั่วในกระทะให้เกิดการไหม้ของน้ าตาลในดอกกาแฟเพ่ือให้มีความหวานมากข้ึน น ามาผสมกับ
สมุนไพรที่มีประโยชน์เพ่ือเพ่ิมสรรพคุณให้มากย่ิงข้ึน และยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ึนมาให้มีดีไซน์ที่แปลกใหม่ มี
ประโยชน์ใช้สอย เปิดปิดสะดวก สวยงามและสามารถปกป้องสินค้าภายในให้อยู่ในสภาพดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กล่องบรรจุภัณฑ์ของชาดอกกาแฟตามแนวทางการพัฒนาของผู้วิจัย 
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ภาพที่ 2 บรรจุชาใส่ถุงกรองชา เพ่ือความสะดวกในการชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ซีนด้วยถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 

 
  ผู้พัฒนาได้เพ่ิมการซีลด้วยถุงอลูมิเนียมฟอยล์อีก 1 ชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  - เพ่ือเพ่ิมอายุการเก็บรักษา ช่วยชะลอหรือป้องกันการเสื่อมเสียคุณภาพและคงกลิ่นหอมของ
ผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ได้นานย่ิงข้ึน 
  - เพ่ือลดปริมาณการเกิดวัตถุเจือปนในอาหาร 
  - ป้องกันการเกิดความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ 
 
 2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
  ผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ มีหน่ึงรสชาติ คือ ชาดอกกาแฟออริจินัล ก าหนดราคาโดยพิจารณาราคา
สินค้า โดยเริ่มจากค านวณต้นทุนของชาดอกกาแฟ อยู่ที่ 40.9 บาท และก าไรที่ต้องการ 18.1 บาท รวมเป็น 59 บาท/
กล่อง และแบบแพ็ครวม 5 กล่อง ใน 1 เซ็ท โดยการค านวณจากต้นทุน 204.5 บาท และก าไรที่ต้องการ 84.5 บาท 
รวมเป็น 289 บาท/เซ็ท จากการค านวณโดยการน าราคาของคู่แข่งขันน ามาประกอบ และการที่เพ่ิมแบบเซ็ทน้ีข้ึนมา
กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการคือกลุ่มคนรักสุขภาพและกลุ่มนักท่องเท่ียว 
  วิธีการก าหนดราคา 
  1)  ก าหนดราคาตามต้นทุนโดยบวกก าไรตามต้องการ (แบบกล่องเด่ียว) 
   ราคาขาย = ราคาทุน + ก าไร 
    = 40.9 + 18.1 
    = 59 บาท 
   ชาดอกกาแฟแบบกล่องเด่ียว ภายในกล่องบรรจุชาดอกกาแฟ 7 ซอง ราคา 59 บาท 
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  2) ก าหนดราคาตามต้นทุนโดยบวกก าไรตามต้องการ (แบบเซ็ท) 
   ราคาขาย = ราคาทุน + ก าไร 
    = 204.5 + 84.5 
    = 289 บาท  
   ชาดอกกาแฟแบบเซ็ท 5 กล่อง บรรจุ 7 ซอง/กล่อง ราคา 289 บาท เหมาะส าหรับด่ืมเพ่ือ
สุขภาพและซื้อเป็นของฝากส าหรับคนพิเศษ 
 
 2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  
  ชาดอกกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดชา มีผลการวิจัยของสถาบันวิจัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงรายว่าด้วยดอกกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเกือบ 5000 Mg. น าดอกกาแฟมาตากและผ่านกระบวน
ต่างๆ เพ่ือท าเป็นชาจากดอกกาแฟ ด้วยเหตุน้ีชาดอกกาแฟจึงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท าให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก และ
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แคบ เน่ืองจากหากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าก็จ าเป็นต้องเดินทางเพ่ือมาซื้อที่ศูนย์การ
เรียนรู้กาแฟนายูงเอง อีกท้ังยังไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือกระจายสินค้าท่ีแน่นอน 
  ดังน้ันในการท ากลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมปริมาณการซื้อและยอดขาย จึงจะท าการ
ขยายช่องทางให้มากข้ึน โดยการใช้สื่อ Social Media ให้เป็นประโยชน์ เป็นการสร้างการรับรู้และตัวช่วยในการ
ตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสรรพคุณหรือ
คุณประโยชน์ โดยมีช่องทางการกระจายสินค้า ดังน้ี 
  - การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Facebook, Line, Instagram และ Twitter เพ่ือเป็นการกระจาย
สินค้าให้ถึงผู้บริโภคที่ไม่สามารถเดินทางเพ่ือมาซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรงกับทางแอดมิน
เพจ คอยตอบค าถามและข้อสงสัยต่างๆ นอกจากน้ีผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีบริการส่งทางไปรษณีย์โดยคิดค่าส่ง
ตามจริง หรือส่งฟรีแล้วแต่โปรโมชั่นที่ก าหนด นอกจากทาง Social Media แล้ว  ยังได้มีการขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ายไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือจะได้สะดวกต่อการจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 
  - ฝากวางขายตามร้านขายยา โดยน าชาดอกกาแฟไปฝากขายที่ร้านขายยาในตัวอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานีจ านวน จ านวน 10 ร้าน เพ่ือกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน 
  - บริการส่งถึงที่ โดยทางกิจการจะมีบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตาม
ระยะการเดินทาง อาจมีบริการส่งฟรี ข้ึนอยู่กับโปรโมชั่นที่ก าหนดแต่ละเทศกาล 
  - เปิดหน้าร้านในตัวเมืองอุดรธานี จากเดิมที่ลูกค้าจะต้องเดินทางไปซื้อสินค้ าเองที่ศูนย์การ
เรียนรู้กาแฟนายูง แต่จะสะดวกกว่าถ้ามีหน้าร้านในตัวเมือง ท าให้ง่ายต่อการเดินทางหรือการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป 
  - ฝากวางขายตามร้านกาแฟ โดยเราจะน าชาดอกกาแฟไปฝากขายที่ร้านกาแฟในตัวอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 15 ร้าน เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าให้ผู้ที่ด่ืมกาแฟได้รู้จักและเข้าถึงได้มากย่ิงข้ึน 
 
 2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นการสื่อความหมายของ
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดผลส าคัญคือช่วยกระตุ้นการขาย และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า กิจกรรมการสื่อสารการตลาดจึง
ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
  กลวิธีที่พิจารณาแล้วว่าจะสามารถท าให้ชาดอกกาแฟบรรลุวัตถุประสงค์มีดังน้ี 
  - การโฆษณา คือกิจกรรมทางการตลาดที่จัดท าข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนการขาย เพ่ิมก าไร แนะน า
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนในตลาดและเพ่ือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในเวลาอันรวดเร็ว โดยการแจกโบรชัวร์ 
และติดโปสเตอร์เพ่ือบอกกล่าวถึงประโยชน์ของชาดอกกาแฟ 
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  - การประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเสริมสร้างเพ่ิมความแข็งแกร่งและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่  
แบรนด์ โดยการไปเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับชาดอกกาแฟให้กับประชาชนทั่วไป 
  - การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการตลาด เป็นการท าการตลาดเพ่ือจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขายที่
รวดเร็วย่ิงข้ึน ท าได้ด้วยการจัดโปรโมชั่นเพ่ือให้ลูกค้าหันกลับมาสนใจผลิตภัณฑ์ อาจเป็นการ ลด แลก แจก แถม 
เพ่ือส่งเสริมยอดขายให้เพ่ิมมากข้ึน หรือท าให้ผลิตภัณฑ์ถูกซื้อออกไปอย่างต่อเน่ือง หรือกลับมาซื้อสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง 
  - การสื่อสารการตลาดทางตรง ท าการตลาดโดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ระหว่างธุรกิจและ
ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ด้วยการพูดคุย หรือผ่านข้อความ โดยทางชาดอกกาแฟ จะท าการส่งจดหมายไป
ยังกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจชาดอกกาแฟเป็นพิเศษ และติดตามผลว่าผู้บริโภคสนใจมากน้อยเพียงใด 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1.  ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า ศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูงไม่มีการส่งเสริม
การตลาดอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกสรรน้อย จ านวนการผลิตไม่เพียงพอ เน่ืองจากขาดแคลนด้านก าลัง
การผลิต นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ชาในท้องตลาดมีมากมายหลายแบรนด์ ท าให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อชาที่มีมาตรฐาน
และความปลอดภัยมากกว่า เน่ืองจากชาดอกกาแฟของศูนย์ฯ มีการท าการออกตลาดได้ไม่นาน ท าให้ไม่เป็นที่รู้จัก 
และค่อนข้างขาดความน่าเชื่อถือ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาสามารถท าได้ง่ายมีคุณประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน คู่แข่งขัน
สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้ศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูงไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังรัตน์ (2556) ท่ีพบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านบัญชี ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต 
 2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาส่วนผสมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ ของศูนย์
การเรียนรู้กาแฟนายูง พบว่า ด้านตัวผลิตภัณฑ์มีการออกแบบให้มีความสวยงามและดึงดูดใจให้ผู้บริโภคซื้อมากข้ึน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์, พสชนันท์ บุญช่วย และ ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์ (2558) เรื่องแนวทาง
การพัฒนาการตลาดโอท็อปสู่สากล จังหวัดนครปฐม ว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่การจัดหา
วัตถุดิบในการผลิต ควบคุมมาตรฐานการผลิตและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และดึงดูดความสนใจของลูกค้า มีการต้ังราคาตามต้นทุนของของผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการสามารถ
ก าหนดราคาสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายยอมรับและสามารถจับจ่ายได้ (ธีรศักด์ิ วงศ์ปิยะ , 
2555) การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้ามีการใช้โซเชียลมีเดียและระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มี
ยอดขายทางออนไลน์เพ่ิมอีกช่องทาง จ าหน่ายผ่านทางออนไลน์จ านวน 26 ราย และรายการฝากขายอีกจ านวน 5 ราย 
นอกจากจ าหน่ายสินค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ชาดอก
กาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ทตา รณฤทธิวิชัย (2553) แนวทางการน าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
ธุรกิจโรงแรม ด้านการส่งเสริมการตลาดมีการจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภคให้มีการรับรู้มากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556) ว่าด้วย
การรับรู้ส่วนใหญ่ท่ีมีต่อธุรกิจเกิดจากการที่ธุรกิจมีการท าการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  
 3. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้
สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง รวมทั้งยังก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากข้ึนในกลุ่ม และ
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ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มินระดา โครตศรีวงค์ และ 
สถาพร มงคลศรีสวัสด์ิ (2559) การด าเนินงานที่เป็นระเบียบ มีข้อบังคับของกลุ่ มที่ชัดเจน ผู้น ากลุ่มมีความ
รับผิดชอบ มีทักษะและความช านาญในการผลิตระหว่างกลุ่มจึงท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน ช่วยพัฒนา
ชุมชนต่อเน่ืองไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มศูนย์การเรียนรู้กาแฟนายูง ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชาดอกกาแฟ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
ส้าหรับผู้ประกอบการร้านจ้าหน่ายน้้าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

THE MARKETING MIX DEVELOPMENT FOR SOYBEAN RESIDUE CRAKERS FOR   
SOY MILK ENTREPERNEUR IN UDON THANI MUNICIPALITY 

ศรัณย์พร โป๊ะประนม1 เจนจิรา ค ามัส1 สุภัตรา บุติพันคา1สุธิดา ชาดวง1 กัญชพร โพธิกุล1 
บุษยามาศ หัสดี1 เสาวลักษณ์ วงภูธร1  และ กมณทิพย์ ชูประทีป1 
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Kunchaporn Potikul, Boosyamas Hassadee, Saowalak Wongphuthon  

and Kamonthip Chooprateep 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและ2) ก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดในการพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองส าหรับผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ า
เต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์โดย
ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ มีกากถ่ัวเหลืองที่เหลือจาการผลิตน้ าเต้าหู้ และ
ไม่ได้ใช้เกิดประโยชน์ นอกจากน้ีในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการทางด้านอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นโอกาส
ในการต่อยอดทางธุรกิจแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง ซึ่งยังไม่มีผู้ประกอบการที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
ดังกล่าวในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี 2) การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
คือ น ากากถ่ัวเหลืองมาแปรรูปเป็นขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ิมยอดขาย 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสุขภาพมีแคลเลอรี่ต่ ามีวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติปราศจากส่วนผสมที่มีสารเคมี ด้านราคาโดย
การต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ ท่ีน าต้นทุนต่อหน่วยบวกกับก าไรที่ต้องการด้านการจัดจ าหน่ายโดยใช้ 
โซเชียลมีเดีย รวมทั้งการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดได้มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือกระตุ้นยอดขาย การออกบูธจัดแสดงสินค้า และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
เพ่ือท าให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารและรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน 
 
ค้าส้าคัญ 
 ส่วนประสมทางการ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
  

Abstract 
This research aimed to 1) study and analyze the marketing environment and 2) 

determine a marketing mix in the development of soybean residue crackers for soy milk entrepreneur 
in Udon Thani municipality. This research was qualitative and the research instruments included 
interview techniques such as community participation. The research found that 1) there are many 
soybean residue left from soy milk production that it is not used to the benefit for entrepreneur. 
Furthermore, healthy food and wellness trends have increased in Udon Thani which is an opportunity 
to expand the business and no entrepreneur jump into this a kind of products. 2)  In determining 
the marketing mix strategy, with regard to product strategies, soy bean residue is processed to 
grain crackers. It becomes new product without chemicals additives which is low calories and 
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increase sales. With regard to pricing, the price was calculated from total unit production cost 
plus desired profit. As for distribution channels, social media was used to order the products. 
Moreover, other distribution channels were expanded to create customer awareness. As for 
promotion, sales promotion strategies to motivate customer for increasing sales.  Activities and 
event are arranged to build brand awareness. Furthermore, advertising strategies via online medias 
were used to educate consumer in term of product detail. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, Local Product,  Soybean residue crackers 
 
ความส้าคัญของปัญหา 
 แนวโน้มการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเน่ืองจากยุคสมัยในปัจจุบันเปลี่ยนไปผู้คนหันมาสนใจใส่ใจในเรื่อง
ของการเลือกอาหารหรือขนมเพ่ือบริโภคมากข้ึน แต่ก็ยังรักความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวันและมีความเร่งรีบ 
เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการท างานนอกบ้านและใช้ชีวิตบนรถยนต์ จึงท าให้ไม่มีเวลาในการท าอาหารเช้ารับประทาน 
ท าให้ผู้บริโภคหลายคนเลือกที่จะรับประทานนมหรือกาแฟในตอนเช้าแทนอาหารเช้า เพราะฉะน้ันแครกเกอร์ธัญพืช
จากกากถ่ัวเหลืองจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ต้องการขนมทานเล่นที่มีข้ันตอนการผลิตที่สะอาดและมี
วัตถุดิบที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ 
 เน่ืองจากภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีการจ าหน่ายน้ าเต้าหู้จ านวนมากและผลิตภัณฑ์แครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองมีส่วนผสมหลักมาจากกากถ่ัวเหลืองที่เหลือจากผลิตน้ าเต้าหู้เราจึงมองเห็นโอกาสที่จะน า
กากถ่ัวเหลืองที่เหลือจากการท าน้ าเต้าหู้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และเน่ืองผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกาก
ถ่ัวเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นข้ึนมาใหม่จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาดและสูตรในการท าแครกเกอร์ธัญพืชจากกาก
ถ่ัวเหลืองท าได้ง่ายสามารถลอกเลียนแบบได้และผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองยังเป็นขนมเพ่ือสุขภาพ
เน่ืองจากมีองค์ประกอบของธัญพืชและมีคุณค่าทางอาหารสูงความต้องการทางด้านอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนโอกาสในการต่อยอดธุรกิจแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองจึงมีมากข้ึนเช่นกัน 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
และก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาขนมแครกเกอร์ ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของ
หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 2. ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research)ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 10 แห่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ จ านวน 2 ท่าน โดยก าหนดการวิจัย
ออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
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 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของการพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัว
เหลืองส าหรับผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation)โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล 
แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกาก
ถ่ัวเหลือง  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของการพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง
ส าหรับผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย
โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของการพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง

ส าหรับผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นขนมเพ่ือสุขภาพเน่ืองจากมีองค์ประกอบของ 
ธัญพืชและมีคุณค่าทางอาหารสูง 
2. เป็นขนมทานเล่นที่สามารถรับประทานได้ทุกช่วงวัย 
3. เป็นการคิดค้นน ากากถ่ัวเหลืองมาใช้แทนแป้ง
อเนกประสงค์จงึท าให้ต้นทุนการผลิตต่ า 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปริมาณกากถ่ัวเหลืองยังไม่เพียงพอต่อการผลิตขนม
แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองในจ านวนมาก 
2. เป็นผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองที่
คิดค้นข้ึนมาใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด 
3. เป็นผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากกากถ่ัวเหลืองที่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

โอกาส (Opportunities) 
1. ความต้องการทางด้านอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโอกาสในการต่อยอดธุรกิจแครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
2. เพ่ิมโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่และร้านค้าออนไลน์เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้
ง่าย 
3. ยังไม่มีผู้ประกอบการทีผ่ลิต ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองประเภทเดียวกันในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 

อุปสรรค (Threats) 
1. ผู้บริโภคมคี่านิยมที่แตกต่างกันท าให้ผู้บริโภคบางส่วน
ไม่ชอบรับประทานถ่ัวเหลือง 
2. สูตรและฝีมือการท าขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกาก
ถ่ัวเหลือง 
3. สูตรในการท าแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองท า
ได้ง่ายสามารถลอกเลียนแบบได้ 

 
 
 

 
 2. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง
ส าหรับผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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  หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทางการตลาดได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group)ระหว่าง
นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์พัฒนาขนมแครกเกอร์ธัญพืช
จากกากถ่ัวเหลือง สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   เน่ืองจากผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองมีคุณประโยชน์มากมายแต่ไม่เป็นที่
นิยมในการบริโภคดังน้ันทางกลุ่มคณะผู้จัดท าจึงได้ศึกษาและพบว่ากากถ่ัวเหลืองที่เจ้าของกิจการร้าเต้าหู้ทิ้งน้ันมี
ประโยชน์อยู่มากมาย เราจึงได้น ากากถ่ัวเหลืองมาแปรรูปเป็นขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ิมยอดขายให้กลับทางคณะ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสุขภาพมีแคลเลอรี่ต่ ามีวัตถุดิบที่เป็น
ธรรมชาติ ปราศจากส่วนผสมที่มีสารเคมี และแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ จากกลิ่นของ
กากถ่ัวเหลืองมีสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง  
 
  2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
   วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขาย 

  2. เพ่ือดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 
ประเภทสินค้า                                  ราคา/กระปุก             ราคา/เชต 

แครกเกอร์ธัญพืชจากถ่ัวเหลือง(รสออริจินอล)           35 บาท/1 กระปุก เชตละ 100 บาท 
แครกเกอร์ธัญพืชจากถ่ัวเหลือง (รสธัญพืช )             35 บาท/1 กระปุก เชตละ 100 บาท 
เชตรวมแครกเกอร์ธัญพืชจากถ่ัว                                   -                     เชตละ 100 บาท 
 

 เน่ืองจากธุรกิจแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในช่วงข้ันแนะน าสู่ตลาด ยัง
ไม่สามารถต้ังราคาเพ่ือการแข่งขันได้ ทางธุรกิจจึงได้เลิกการต้ังราคาแบบเจาะตลาด คือการต้ังราคาให้ต่ ากว่าราคา
ปกติแต่ไม่ต่ ากว่าต้นทุนเพ่ือดึงดูดความสนใจ และเชื้อเชิญให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์มาลองชิม และการขาย
ในราคาต่ ากว่าปกติยังช่วยเพ่ิมปริมาณการขาย ท าให้สามารถผลิตได้ ณ ระดับการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดต่ าลง ดังน้ันทางธุรกิจจึงได้เลือกใช้วิธีการก าหนดราคาแบบต้ังราคาโดยคิดต้นทุนต่อกระปุก หาต้นทุนได้ดังน้ี 

 

1. กากถ่ัวเหลือง 15 บาท/กิโลกรัม    ผลิตแครกเกอร์ได้    10 กระปุก    15/10= 1.5 บาท/กระปุก 
2. แป้ง            35 บาท/กิโลกรัม    ผลิตแครกเกอร์ได้    30 กระปุก    35/30= 1.16 บาท/กระปุก 
3. เกลือไอโอดีน 34 บาท/500 กรัม ผลิตแครกเกอร์ได้   100 กระปุก 34/100= 0.34 บาท/กระปุก 
4. ธัญพืช       45 บาท/400 กรัม   ผลิตแครกเกอร์ได้   20 กระปุก 45/20 = 2.25 บาท/กระปุก 
5. เนย          179 บาท/กิโลกรัม   ผลิตแครกเกอร์ได้ 200กระปุก   179/200= 0.89 บาท/กระปุก 
6. งาด า         95 บาท/500 กรัม ผลิตแครกเกอร์ได้   100 กระปุก   34/100= 0.95 บาท/กระปุก 
7. น้ า            20 บาท/1 ถัง        ผลิตแครกเกอร์ได้   100 กระปุก 20/100= 0.2 บาท/กระปุก 
8. ค่ากระปุก     9 บาท/กระปุก     

รวมต้นทุนทั้งหมด  16.29 ≈ 17 บาท/กระปุก 
   การก าหนดราคา 

  การก าหนดราคาโดยวิธีบวกเพ่ิม 
       ราคาขายแครกเกอร์ธัญพืชจากกกากถ่ัวเหลือง     = ราคาทุน + ก าไรที่ต้องการ 
        =   17 +18 

=   35   บาท 
     ราคาขายเชตรวมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง  = ราคาทุน + ก าไรที่ต้องการ 

= 51+ 49 
= 100 บาท 
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  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 
   ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าข้ึนมาจากกากถ่ัวเหลือง ซึ่งทาง
กลุ่มมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าหลักคือ ร้านเบเกอร์รี่ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของฝากตามปั้มน้ ามัน และ
ห้างสรรพสินค้า เพ่ือเป็นการเผยแพร่และการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและทางธุรกิจเห็นว่าช่องทางจัด
จ าหน่ายและกระจายสินค้าเหล่าน้ีอาจยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาช่องทางการ
จัดจ าหน่ายให้มากข้ึน โดยใช้สื่อ Social Media ในการขยายช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
   การจัดจ าหน่ายทาง Social Media เป็นการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคที่ไม่สะดวกออกมา
ซื้อผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยผ่านช่องทาง Facebook: Click Crack แครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง หรือ Instagram ที่ทางกิจการได้จัดข้ึนซึ่งในการสั่งซื้อผ่านช่องทางเหล่าน้ีอาจมีค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่งเพ่ิมเติม 
   2.3.1 UD TOWN เป็นศูนย์การค้าที่มีลูกค้า จ านวนมากและนักท่องเที่ยว ออกมาเดินใช้
จับจ่ายซื้อของในช่วงเวลา 16:00 – 22:00 น. ซึ่งเป็นอีกจุดที่หน้าสนใจและมีลูกค้าเดินผ่านจ านวนมากในแต่ละวัน 
โอกาสในการที่ลูกค้าจะมาซื้อจึงสูง 
   2.3.2 ถนนคนเดินเราจะมีการจัดขายที่ถนนคนเดินอุดรธานีทุกวันวันศุกร์-วันเสาร์ เปิดต้ังแต่
ประมาณ 16:00 - 22:00 น. ต้ังแต่ศาลาหลักเมืองซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่ที่ผู้คนทุกเพศ
ทุกวัยรวมทั้งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราชอบมาซื้อของกินของใช้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกอาทิตย์ 
   2.3.3 Dose Lab มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีสามารถเข้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น
นักศึกษา ที่เร่งรีบในการเข้าเรียน และมีปัญหาเรื่องเวลาทานอาหาร จึงเป็นอีกทางเลือกให้กับนักศึกษาได้มาซื้อเพ่ือ
บริโภคแทนอาหารกลางวัน โดยใช้ระบบฝากขาย 
   2.3.4 Amazon UDRU สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ และผู้บริโภคศักยภาพ
ก าลังซื้อสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนวัยท างานได้จ านวนมาก โดยใช้ระบบฝากขาย 
   2.3.5 Social Media การจัดจ าหน่ายทาง Social Media เป็นการกระจายสินค้าให้เข้าถึง
ผู้บริโภคที่ไม่สะดวกออกมาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยผ่านช่องทาง Facebook : 
Click Crack แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง Instagram : Click Crack Line : Click Crack และTwitter : 
Click Crack ที่ทางกิจการได้จัดข้ึนซึ่งในการสั่งซื้อผ่านช่องทางเหล่าน้ีอาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 เพจ Click Crack แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
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ภาพที ่2 Instagram Click_Crackแครกเกอร์ธ้ญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
 

 
 

ภาพที ่3 Line Click Crack แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
 

 
 

ภาพที ่4 Twitter Click Crack แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง 
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  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   ในด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า
ขององค์กรได้เกิดการรับรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง (Click Crack) เพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
ชักจูงใจหรือตอกย้ าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือตราย่ีห้อ ท าให้เกิดอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ 
   การต้ังราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด (Promotion Pricing) เป็นกลยุทธ์ที่เรานิยมน ามาใช้
ในการต้ังราคาสินค้า เพ่ือจูงใจผู้บริโภคให้ซื้อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองมากข้ึน ซึ่งมีวิธีต้ังราคา 
ดังน้ี 
   2.4.1 การต้ังราคาแบบล่อใจ (Leader Pricing) โดยเราจะมีการต้ังราคาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์
ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคุณค่าต่อผู้บริโภค โดยต้ังราคาต่ ากว่าคู่แข่งหรืออาจจะ
เป็นการซื้อ 3 กระปุกในราคา 100 บาท เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าในร้าน 
   2.4.2 การต้ังราคาแบบเหย่ือล่อ (Bait Pricing) เป็นการต้ังราคาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืช
จากกากถ่ัวเหลืองให้มีราคาต่ ากว่าคู่แข่งขัน แล้วท าการโฆษณาหรือจัดบูธแสดงสินค้าเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองกับทางร้าน 
   2.4.3 การต้ังราคาในเทศกาลพิเศษ (Special Event Pricing) เป็นการต้ังราคาสินค้าให้ต่ ากว่า
ราคาปกติในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลืองตามเทศกาล
น้ันๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ ช่วงเวลาเปิดเทอม เป็นต้น 
   2.4.4 การต้ังราคาแบบคุ้มกว่า เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากกว่าเดิมจากปกติ คือ 8 
กระปุกต่อ 1 แพ็ก หรือแพ็กส าหรับซื้อจะได้รับราคาท่ีถูกลงเมื่อเฉลี่ยต่อกระปุก 
   2.4.5 การคืนเงิน เป็นการต้ังราคาเพ่ือส่งเสริมการตลาดที่ผุ้บริโภคมีสิทธ์ิได้รับค่าสินค้าคืนหาก
ไม่พอใจในสินค้าหรือบริการจากการซื้อสินค้าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
   2.4.6 การลดราคา เป็นการลดราคาลงมาจากปกติเล็กน้อย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากข้ึน 
ตัดสินใจได้เร็วข้ึน 
   2.4.7 สัญญาการรับประกันและการให้บริการเป็นการรับประกันหรือการให้บริการส่งฟรีใน
ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
  รูปแบบในการจัดกิจกรรม  
  1. การออกบูธจัดแสดงสินค้า โดยจะมีการออกบูธตามนิทรรศการต่างๆ เช่น งาน OTOP งาน ขาย
สินค้าเพ่ือสุขภาพ และงานประจ าปี เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 ตัวอย่างหน้าร้าน 
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 2. การแจกสินค้าตัวอย่าง โดยจะมีการน าสินค้าตัวอย่างไปแจกตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดการรับรู้และได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ 

 

 
 

ภาพที ่6 การแจกสินค้าตัวอย่าง 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการทางด้าน
อาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึน หากน ากากถ่ัวเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ าเต้าหู้มีพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นโอกาส
ในการต่อยอดทางธุรกิจและเป็นการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถสร้างรายได้เสริม
ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานของ ธนกร นิรันดร์นุต และ รัฐไท พรเจริญ (2559) ได้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ เพ่ือการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม พบว่า การน าเศษไม้เหลือใช้มาตกแต่งที่อยู่อาศัย
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างย่ังยืน 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้ใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการก าหนดกล
ยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ ที่ได้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิด
ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณ์ณัชธนัทพรรษรัตน์ และ ฉันทนา 
สุรัสวดี (2558) ท่ีได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  พบว่า การใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มฯ 
เป็นอย่างมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายน้ าเต้าหู้  ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อขนมแครกเกอร์ธัญพืชจากกากถ่ัวเหลือง เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
  

เอกสารอ้างอิง 
ธนกร นิรันดร์นุต และ รัฐไท พรเจริญ. (2559). กรณีศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษไม้เหลือใช้ในอุตสาหกรรม

แปรรูปไม้ เพ่ือส่งเสริมงานตกแต่งสถาปัตยกรรม. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 7(1), 1-14. 

ปัณณ์ณัชธนัท พรรษรัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี. (2558). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต าบลท่า
มะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารวิจัยเพือ่การพัฒนาเชิงพื้นที่, 7(3),76-89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2562 
วันท่ี 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

252 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

253 
 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สับปะรดบ้านหม้อ ต าบลบา้นหม้อ อ าเภอศรีเชยีงใหม่ จังหวัดหนองคาย  

MARKETING MIX STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF PINEAPPLE ICE CREAM 
PROCESSING PRODUCTS BAN MO PINEAPPLE COMMUNITY ENTERPRISE GROUP, 

BAN MO SUBDISTRICT, SI CHIANG MAI DISTRICT NONG KHAI PROVINCE 
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Krerkphon  Chaijanta, Rachanon Thana, Khanistha Moolkuntos and Kamonthip Chooprathep  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และกําหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ 
อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ การสัมภาษณ์
โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ 
บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์สับปะรดที่มีจําหน่าย
ในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นจํานวนมาก มีความคล้ายคลึงกัน มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน 
ทําให้มีคู่แข่งเป็นจํานวนมาก อีกทั้งผู้บริโภคบางกลุ่มยึดติดว่าสับปะรดไม่นิยมกินเป็นไอศกรีม ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ 2) การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะ
เป็นกล่องใส ฝาหมุนเกลียว เพ่ือให้เล็กกะทัดรัด สะดวกต่อการรับปะทาน ปรับแปรงรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภค และ
ออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากท่ีแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา โดยการต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวม
ของผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 13 บาท ส่วนบวกเพ่ิมเท่ากับ 12 บาท ราคาขายที่กําหนดเท่ากับ 25 บาท มี
กําไรเท่ากับร้อยละ 48.00 กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย โดยการใช้สื่อ Social media ในการขยายช่องทางการจัด
จําหน่าย เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภครายเก่าและรายใหม่ รวมทั้งการขยายช่องทางการจัด
จําหน่ายอื่นๆ เช่น การเปิดหน้าร้านในพ้ืนที่ ร้านขายไอศกรีม และสนามบิน เป็นต้น กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ได้มีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขาย การโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ โปสเตอร์ และ Facebook  
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ไอศกรีมสับปะรด 

 
Abstract 

 This research aims to analyze the marketing environment. And determine the marketing 
mix strategy in developing pineapple processing products Ban Mo Pineapple Community Enterprise 
Group, Ban Mo Sub-district, Si Chiang Mai District Nong Khai Province By using qualitative research 
methodology The tools used in the study were Interview using participatory techniques The 
results of the research are as follows: 1) Pineapple Community Enterprise Group does not have 
official marketing promotion. Packaging is outdated And there are not enough products to meet 
the needs of consumers Including pineapple products that are currently available in a large 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจําปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

254 
 

number of choices Have similarities There is a new group of manufacturers entering the market 
easily with similar methods. Causing a lot of competitors In addition, some consumers adhere to 
the fact that pineapples are not popular as ice cream. Which affects the purchasing decision 2) 
Formulation of marketing mix strategies such as product strategy is to develop the packaging to 
be a transparent box, a spiral lid to make it compact. Easy to receive Adjust the brush to taste 
the consumer And design the brand with the label showing the product details Price strategy By 
setting a positive price from the total cost of the product With a unit cost of 13 baht, plus an 
additional amount of 12 baht. The selling price is set at 25 baht with a profit of 48.00 percent. 
Distribution strategy By using social media to expand distribution channels To create awareness in 
products of old and new consumer groups Including expanding other distribution channels, such 
as opening a storefront in the area Ice cream shops and airports etc. Marketing promotion strategies 
Has organized promotions to stimulate sales Advertising via radio, posters and Facebook. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, Local Product, Pineapple Ice Cream 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 เมื่อปี พ.ศ.2526 นางเกษร ใจขาน และสามี ได้เริ่มต้นทําธุรกิจเกษตรกรโดยการทําสวนยางเวลาต่อมา
สามีของ นางเกษร ใจขาน ได้เสียชีวิตลง จึงเกิดปัญหาทางการเงินข้ึนรายได้จากการทําสวนยางไม่พอใช้ภายใน
ครอบครัว จึงได้ตัดสินใจเลิกปลูกสวนยางและได้หันมาทําไร่ปลูกสับปะรดเน่ืองจากชุมชนบ้านหม้อเป็นแหล่งปลูก
สับปะรด จึงได้เริ่มปลูกสับปะรดเมื่อปี พ.ศ. 2536 จากที่ปลูกสับปะรดส่งอย่างเดียวเป็นระยะเวลา 19 ปี จึงได้เริ่ม
ขยายธุรกิจโดยการเปิดหน้าร้าน ที่บ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายเมื่อปี  พ.ศ. 2555 จนเมื่อปี พ.ศ.2559 
ได้เริ่มส่งออกสับปะรดไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ช่วงเดือนที่ไม่ใช่ฤดูการผลิตจะส่งออกได้ประมาณ
เดือนละ 4-5 ตันต่อเดือน แต่ในช่วงฤดูการเดือน เมษายน-เดือนมิถุนายน สามารถส่งออกได้ถึง 8-9 ตันต่อเดือน  

ปัจจุบันนางเกษร ใจขาน ได้ให้ นางสาวสุภาพร แก้วนอก เป็นผู้ดูแลกิจการร่วมกับตนซึ่งนางสาวสุภาพร 
แก้วนอก เป็นลูกสาวของ นางเกษร ใจขาน ได้จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะคณะศิลป
ศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อจบการศึกษาได้เคยได้เข้าเป็นครูอัตราจ้าง และเป็นไกด์นําเที่ยว ต่อมา 
จึงหันตัวมาดูแลกิจการช่วยครอบครัวและเป็นผู้นําหลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว ตลอดจนติดต่อซื้อขายทําธุระ
กับประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว จนทําให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักของชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้านทําให้เกิดไอเดีย 
ในการทําแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่จากสินค้าท่ีมีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 
 จากความสําคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด 
และกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการนํามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบทบน
พ้ืนฐานของหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรด
บ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 2. กําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้าน
หม้อ จํานวน 7 คน โดยกําหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบล
บ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ เพ่ือร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด 
 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยนําเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ 
 
ผลการวิจยั 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้าน
หม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ 

อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ต้นทุนตํ่า 
2. มีสวนสับปะรดเป็นของตัวเอง ทําให้ประหยัดค่า
วัตถุดิบ 
3. มีแคลอรี่ตํ่า 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เทคโนโลยีในการผลิตขาดความทันสมัย 
2. วัตถุดิบเก็บรักษาได้ไม่นาน 
3. เป็นสินค้าใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จัก 

โอกาส (Opportunities) 
1. ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมารักสุขภาพทําให้ไอศกรีม
สับปะรดเป็นที่สนใจมากข้ึน 
2. มีฐานลูกค้าในประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
โอกาสทําให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้ามากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
1. มีสินค้าทดแทนมาก 
2. ขาดทรัพยากรแรงงาน 
3. สินค้าเลียนแบบได้ง่าย 
4. คู่แข่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 

 
 2. การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปะรด กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  หลังจากมีการประเมิน
สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปรดบ้านหม้อ ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่ม เพ่ือกําหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปไอศกรีมสับปรด สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   ผลิตภัณฑ์ไอติม ตราต้องลอง ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัยลวดลายสวยงาม มี
เอกลักษณ์พร้อมกับต้ังชื่อผลิตภัณฑ์อันหน้าดึงดูดว่า ตราไอติมต้องลอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสับปะรดแท้ที่
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ปลอดสารพิษ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ให้รสชาติที่มีความเปรี้ยวและหวานลงตัว ทานแล้วรู้สึกสดชื่น มาพร้อมกับคุณประโยชน์
มากมาย ในรูปแบบถ้วยปริมาณ 90 กรัม   
 
  2.2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 
   พิจารณาในการต้ังราคาสินค้า โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ ไอติมต้องลอง แบบถ้วย โดยการ
คํานวณจากต้นทุน 13 บาท บวกกําไร 12 บาท รวมเป็นราคาปลีก 25 บาท/ถ้วย มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
โดดเด่นสวยงามมีเอกลักษณ์เมื่อผู้บริโภคเทียบกับราคาซื้อที่มีความสมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์ 
 
  2.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  
   เพ่ือเพ่ิมช่องทางและกระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้สะดวกที่สุด  กลยุทธ์เพ่ิมช่องทางและ
กระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้สะดวกที่สุด เพ่ือให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราติดใจในไอติมต้องลองและหาซื้อได้ง่าย
สะดวก จึงนําสินค้าไปจัดจําหน่ายตามช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
   2.3.1  มีหน้าร้านอยู่ที่แหล่งผลิตไอติมต้องลอง 
    -  เจ๊ษรสับปะรด ที่อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 8 บ้านหม้อ ตําบลบ้านหม้อ อําเภอศรี
เชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 0 88540 7909 
    -  ฝากขายสินค้าในกับร้านค้าท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนและสถานศึกษา เช่น ฝากขาย
กับร้านค้าขายของชําร้าน Bj ธุรกิจ ซึ่งจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและหอพักนักศึกษา ฝากขายกับร้านค้ามินิมาร์ทที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
    -  ฝากขายกับร้านส้มตํา เช่น ร้านตําแซ่บ ร้านส้มตําเจ๊ไก่สาขา1 และ สาขา2 ร้านแว้
ส้มตํา ร้านกุ้งแซ่บซีรี่ และร้านตําเว่อร์ 
    -  ฝากขายกับร้านก๋วยเต๋ียว เช่น ร้านโกเหลียง ก๋วยเต๋ียว ป.ประทีป ก๋วยเต๋ียวหนอง
วัวซอ และเต๋ียวต๋ี 
   2.3.2 กระจายสินค้าในพ้ืนที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
    -  ตามตลาดนัดและถนนคนเดินในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ตลาดนัดบ้านคํากลิ้ง,
ถนนคนเดินหนองคาย,ถนนคนเดินอุดรธานี,ถนนคนเดินขอนแก่น 
    -  จัดบูธและนิทรรศการต่างๆ เช่น งาน Ms Marketing ทุกวันพุธ งานวันวิทยาศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
  2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   2.4.1 ไอติมต้องลอง สะสมแต้มรับฟรี 
    แนวคิด : เน่ืองจากวัยรุ่นหรือบุคคลทั่วไปชอบการสะสมแต้มและของแจกของฟรีอยู่แล้ว 
จึงนํามาเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้ออย่างต่อเน่ือง 
    รูปแบบ : เมื่อซื้อไอติมต้องลอง 1 ถ้วย จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้ม เมื่อสะสมครบ 10 
แต้ม รับฟรี 1 ถ้วยทันที 
    กําหนดการ : 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 วิธีการ : ทางเราจะมีบัตรสะสม
แต้มให้ลูกค้าที่ซื้อไอติมต้องลอง ครั้งต่อไปให้ลูกค้านําบัตรสะสมแต้มมาปั๊มแต้ม เมื่อครบ 10 แต้ม จะได้ฟรี 1 ถ้วยทันท ี
    เงื่อนไข : - แต้มได้รับตามจํานวนถ้วยที่ท่านซื้อ 
      - สะสมครบ 10 แต้มได้รับฟรี 1 ถ้วย 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อไม่มี
การส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีจําหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือก
เป็นจํานวนมาก มีความคล้ายคลึงกัน มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน ทําให้มีคู่แข่งเป็น
จํานวนมาก อีกท้ังผู้บริโภคบางกลุ่มยึดติดว่าไอศกรีมมีพลังงานสูง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงทําให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อไม่ประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ ฉัตวณัฐ สว่างอารมย์ 
(2560) การตัดสินใจใช้บริการเมื่อมีร้านไอศกรีมเปิดใหม่คือ ลองใช้บริการทันทีโดยปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีม คือ มีสินค้าให้เลือกหลายรสชาติ ราคาเหมาะสมกับปริมาณที่ต้ังของร้านสะดวกต่อ
การเดินทาง มีการให้ทดลองชิมฟรี ต้องการให้มีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจนสามารถเข้าใจได้ง่ายและทราบความแตกต่าง
ของสินค้า 
 2. ผลจากการกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการกําหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ทําให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธันยมัย เจียรกุล, 
2557) ปัจจุบันว่า “การมีส่วนร่วม” ถือได้ว่าเป็นการที่มีการนํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรต่างๆ เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเน่ืองจากปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อนและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายในสังคมในขณะการพัฒนาในระยะเวลาที่ผ่าน
มาได้ทําให้ภาคประชาชนเติบโตและมีศักยภาพและมีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายแผนงาน
โครงการของรัฐและบริหารจัดการชุมชน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดบ้านหม้อ ควรนําผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ความประเมินผลความสําเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สับปะรดบ้านหม้อ เพ่ือนํามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการขายผ้าม่าน กรณีศึกษา
ร้านผ้าม่าน N.S. Design โดยมีหลักการด าเนินการคือให้ความส าคัญกับการออกจากความต้องการของผู้ใช้งานและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนบ่อยครั้งในการท างานของพนักงาน เช่น ความไม่ถูกต้องของข้อมูล ความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
ความล่าช้าของการด าเนินงาน เป็นต้น โดยการพัฒนาครั้งน้ีได้มีการวางแผน วิเคราะห์และพัฒนาระบบข้ึน 5 ด้วย
กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic Studio 2010   
โดยการพัฒนาระบบข้ึนตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง ประกอบด้วย การจัดการด้านข้อมูลพ้ืนฐาน การจัดการ
รายการสั่งซื้อผ้าม่าน การจัดการด้านสินค้าคงคลังและการจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ ทั้งน้ีหลังจากการทดลองใช้งาน
ระบบ พบว่าระบบมีความสมบูรณ์ตามขอบเขต พร้อมใช้งานในทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ 
 วิเคราะห์และออกแบบระบบ  ระบบสารสนเทศ  ระบบขายผ้าม่าน 
 

Abstract 
  This research aims to design and develop curtain sales management system. Case study 
of curtains N.S. Design Shop with, The principle of operation is to focus on the requirement users 
and to decrease problems that occur frequently in the work such as inaccuracy of information 
and data duplication delays in operations, etc. This system development has been planned, 
analyze and develop based on the SDLC (System Development Life Cycle) and use Microsoft 
Visual Basic Studio 2010 program for the system development the completed application was 
developed according to the needs of the actual users such as basic data management, order 
management, inventory management and material purchasing management, etc. the system 
found that the system is conformed ra system scopes and ready to use in all functions. 
 
Keywords 
 Analysis and design, Information system, Curtain sales system 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ปัจจุบันร้านผ้าม่าน N.S. Design เปิดร้านมากว่า 22 ปี โดยจ าหน่ายผ้าม่านหลาย ชนิดหลากสี ทั้งแบบ
ม่านจีบ, ม่านล็อคลอน, ม่านตาไก่, ม่านพับ, ม่านคอกระเช้า, ม่านหลุยส์,ม่านม้วน และมู่ลี่ มีทั้งผ้าปกติและผ้าแบบ
กันแดด UV นอกจากน้ีแล้วทางร้านผ้าม่านN.S. Design ยังมีบริการติดต้ังให้ถึงที่บ้าน หากลูกค้าต้องการที่จะให้ทาง
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ร้านติดต้ังให้ โดยทางร้านเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นร้านเดียวในตัวอ าเภอเมืองสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร อีกทั้งมีราคาถูกจึงดึงดูดผู้ที่อยู่ไกลมาซื้อผ้าม่านที่ร้านผ้าม่านอย่างมาก ทั้งน้ีได้พบระบบการท างานเดิมของ
พบว่า ยังมีระบบการท างานและการจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่ทันสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากการท างานเดิมยังเป็น
รูปแบบการจดบันทึกการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า มีการท าใบสั่งงานที่วาดเขียนด้วยมือและยังไม่มีใบเสร็จให้ลูกค้า ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวมา อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นระบบระเบียบต่อการท างาน เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและข้อมูลอาจ
ไม่ครบถ้วนตามท่ีลูกค้าต้องการ ฯ  โดยทางคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการจัดการและความผิดพลาดของข้อมูลที่อาจสูญหายได้จากการจดบันทึก ตลอดจนในเรื่องการค านวณราคา
สินค้าได้ ทางร้านต้องการค านวณราคา ตามหน่วย ความกว้างและความยาว ของขอบหน้าต่างหรือประตู ตามที่
ลูกค้าก าหนดได้ และยังสามารถช่วยบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการ
ขาย ตลอดจนการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามก าหนด 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการขายผ้าม่าน N.S. Design 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการขาย ผ้าม่าน N.S. Design 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรคือ ผู้ประกอบการ พนักงาน ที่ท างานในร้านขายผ้าม่าน N.S. Design ช่างตัดเย็บจ านวน 
2 คน ช่างรีดจ านวน 2 คน ช่างติดต้ังจ านวน 2 คน เจ้าของกิจการจ านวน 1 คน รวมประชากรทั้งหมด 7 คน โดย
งานวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 
  2.2 แบบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบในกระบวนการ  SDLC (System Development Life Cycle) 
  2.3 แบบประเมินผลการพัฒนาระบบขายผ้าม่าน 
  2.4 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3. ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินงานพัฒนาระบบตามข้ันตอน กระบวนการ SDLC (System Development Life 
Cycle) ดังน้ี 
  ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการ เพ่ือวางแผนการด าเนินการการพัฒนาโครงการให้ส าเร็จ  และให้มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ตรงกันร่วมกับคณะผู้พัฒนาโครงการ  และเป็นแบบแผนเดียวกัน 
โดยเริ่มจากการสืบหาความต้องการของระบบจากผู้ใช้งานจริง 
  ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ระบบงาน เพ่ือการก าหนดหลักการท างานโดยค านึงถึงผู้ใช้งานจริง โดยคณะ
ผู้พัฒนาจะศึกษาจากระบบงานเก่า หาข้อบกพร่องของระบบและลดข้ันตอนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานจริงมาพัฒนาเป็นระบบงานใหม่ 
  ระยะที่ 3 การออกแบบหน้าจอ เพ่ือให้ได้มาซึ่งโปรแกรมที่ดูง่าย ใช้งานง่าย และเข้าใจง่าย โดยค านึงถึง
ผู้ใช้งานระบบเป็นหลักในการพัฒนาและออกแบบหน้าจอเป็นส าคัญ  
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 ระยะที่ 4 การน าไปใช้ หลังจากผ่านกระบวนการทั้ง 3 ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การวิเคราะห์
และการออกแบบหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการทดลองใช้งานจริงโดยผู้พัฒนาเองเพ่ือหาข้อบกพร่องอีกครั้ง
ก่อนน าส่งโปรแกรมให้ได้ใช้งานจริง 
 ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา โดยระยะน้ีคณะผู้พัฒนาระบบ จะท าการติดตามผลการท างานของโปรแกรม
และความพึงพอใจในการออกแบบหน้าจอของผู้ใช้งานจริง โดยการบ ารุงรักษาน้ีจะต้องเกิดข้ึนอยู่เรื่อยๆ เพ่ือความ
เป็นปัจจุบันของระบบ 
 
ผลการวิจัย 
  ผลวิจัยทั้ง 5 ระยะ ของวงจรกระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) พบว่า มีผล
การท างานดังน้ี 
   ระยะที่ 1  การวางแผนโครงการ เพ่ือให้การพัฒนาโครงการของทีมงานผู้พัฒนาเป็นไปในทิศทางอันเดียวกัน 
ต้องมีการวางแบบแผนในการพัฒนาข้ึน ซึ่งเป็นกรรมวิธีพ้ืนฐานที่จะพัฒนางานระบบงานใหม่ข้ึน ต้องมีการศึกษา
ระบบงานเก่าของร้านผ้าม่าน เพ่ือทราบที่มาที่ไปของปัญหาที่เกิดข้ึนและพัฒนาระบบงานใหม่ต่อไป จากน้ันก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน เพ่ือน าไปสู่ข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่อไป 
 ระยะที่ 2  การวิเคราะห์ระบบงาน พบว่า การด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาของระบบการขายผ้าม่าน 
(ระบบงานเก่า) โดยผลการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนของกระบวนการ ในงานบริหารแบบเดิมด้วยแผ่น
ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) แยกประเด็นส าคัญของระบบงานเดิมวิเคราะห์ได้ 4 ด้าน สามารถแสดงได้ตาม
ภาพที่ 1 

ภาพที ่1 แผนภาพแสดงปัญหาขอระบบการขายผ้าม่าน 
  จากการศึกษาระบบการขายและการสั่งงานตลอดจนการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของร้านผ้าม่านได้พบ
ปัญหาของการเกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูลที่เกิดอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีการจดบันทึกลงหนังสือ ที่ยากต่อการค้นหา 
โดยแบ่งเป็นปัญหาหลักดังน้ี 
 1. ปัญหาด้านบุคลากร 
  1.1 ได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถ 
  1.2 เกิดความล่าช้าในการท างาน 
 2. ปัญหาด้านข้อมูลน าเข้า 
  2.1 ข้อมูลไม่มีความแม่นย าในการน ามาใช้ 
  2.2 การน าเข้าข้อมูลไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.3 ข้อมูลมีความไม่ชัดเจนและซ้ าซ้อนกัน 
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  3. ปัญหาด้านกระบวนการท างาน 
  3.1 ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเกิดความซ้ าซ้อนกันบ่อย 
  3.2 เกิดความล่าช้าในการท างาน 
 4. ปัญหาด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี 
  4.1 ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง 
  4.2 เกิดการล้าช้าในการท างาน 
 จากผลการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม จึงได้ทราบความต้องการของผู้ใช้งานสามารถสรุปได้ว่าการ
พัฒนาระบบการขายผ้าม่าน ในครั้งน้ีสมควรแก่การพัฒนาและส่งต่อเพ่ือสามารถใช้งานได้จริง เพ่ือช่วยลดข้ันตอน
การท างานและสามารถท าให้ข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
 ระยะที่ 3  การออกแบบหน้าจอ จากวิเคราะห์พบปัญหาในด้านต่างๆทั้งการน าเข้าข้อมูลการเกิดข้อมูลที่
ซ้ าซ้อน ฯลฯ ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีหน้าจอที่ดูง่ายและง่ายต่อการใช้งานพร้อมทั้งต้องมีความสมบูรณ์ถูกต้องแม่น
ในการท าใบเสนอราคา การจัดส่งสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อผ้าหรือวัสดุต่างๆ  กับบริษัทคู่ค้า การ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นต้น โดยมีการวางแผนและออกแบบแผนผังบริบท (Context Diagram) ดังน้ี 
 1) การออกแบบแผนผังบริบท (Context Diagram) 
 

 
 

ภาพที ่2 แผนผังบริบท Context Diagram 
   
 แผนผังบริบทเป็นการออกแบบในระดับสูงสุดโดยแผนภาพ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบงานใหม่ 
ข้ันตอนการท างานความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ในระบบกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเหตุการณ์หรือ
กระบวนการที่เกิดข้ึนในระบบ 
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 2) การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

    
 

ภาพที ่3 แสดงการไหลของข้อมูลในรูปแบบ Data Flow Diagram  
 

  แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงการไหลของข้อมูลในระบบระหว่างกระบวนการต่างๆ 
จากแผนบริบทโดยข้อมูลในแผนผังกระแสข้อมูลท าให้ทราบถึงต้นทางของข้อมูลทิศทางของข้อมูลแฟ้ม จัดเก็บข้อมูล
และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนกับข้อมูลระหว่างการไหลของข้อมูลแผนภาพกระแสข้อมูลของระบบร้านผ้าม่าน N.S. Design 
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โดยแบ่งออกเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล 2 ระดับคือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 และแผนภาพกระแสข้อมูล
ระดับที่ 2 
 

 3) แผนภาพแสดงการเชือ่มต่อกันของฐานข้อมูล (ER Diagram) 
 

 
 

ภาพที ่4 แสดงการเชื่อมต่อของข้อมูลในรูปแบบ ER Diagram 
 

จากแผนภาพแสดงการเชื่อมต่อกันของฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งมีการส่งและ
ไหลผ่านของข้อมูลและมีความสัมพันธ์กันของข้อมูล  โดยมีคีย์หลักและคีย์นอกในการเชื่อมกลุ่มข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันและถูกน ามาเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ   
 
 4) การพัฒนาระบบ  
  จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากปัญหาและความต้องการของผู้ใช้  จึงได้น ามาพัฒนาเป็น
ระบบที่สมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic Studio 2010  ซึ่งมีการท างานส าคัญหลักที่ส าคัญ 4 
ส่วน คือ 1) การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การจัดการใบเสนอราคา 3) สั่งซื้อวัสดุรับเข้าวัสดุ และ 4) การตรวจสอบ
วัสดุคงคลัง ดังหน้าจอโปรแกรมต่อไปน้ี 
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ภาพที ่5 การจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของระบบร้านผ้าม่าน 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าแสดงหน้าจอใบเสนอราคา 
 

 
 

ภาพที ่7 หน้าสั่งซื้อวัสดุจากบริษัทคูค่่าและหน้าจอรับเข้าสินค้า 
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ภาพที ่8 หน้าตรวจสอบวัสดุคงคลัง 
 

  จากการออกแบบโปรแกรม ในด้านการออกแบบหน้าจอเน้นการใช้ภาพกราฟิกโดยใช้สีเป็นตัวหลักใน
การแยกแยะแต่ละเมนูออกด้วยกัน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถจดจ าและใช้งานได้ง่ายมากย่ิงข้ึน  
  ระยะที่ 4  การน าไปใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบงานใหม่ที่สมบูรณ์ ต้องมีทดสอบการใช้งานจริงก่อนน าส่ง
ให้ผู้ใช้งานได้ใช้จริง โดยทางผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบ และให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบช่วยตรวจสอบ
อีกครั้งหน่ึง เริ่มต้ังแต่การเพ่ิมข้อมูลลูกค้าหรือพนักงาน ไปจนถึงการออกรายงานการขายประจ าเดือน  มีการปรับแก้ไข
ให้ตรงตามผู้ประเมิน และน าไปให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้งานจริง พบว่าโปรแกรมมีความพร้อมในใช้งาน  
  ระยะที่ 5  การบ ารุงรักษา จากการออกแบบและพัฒนาระบบการขายผ้าม่าน ระบบยังคงต้องมีการ
บ ารุงรักษาและพัฒนา เพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบันที่สุดในการท างาน รวมไปถึงการอัพเดทโปรแกรมเมื่อถึงเวลาที่ควร
มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงน้ีดีข้ึน ซึ่งผู้พัฒนาได้มีการจัดท าคู่มือการใช้งาน และจัดอบรมการใช้งานให้ผู้ใช้ต้ังแต่
เริ่มจนสิ้นสุดโปรแกรม เพ่ือรองรับการท างานในอนาคตต่อไป 
 
อภิปรายผล 
  ระบบการขายผ้าม่าน N.S. Design ที่พัฒนาข้ึนมาน้ัน มีจุดเด่นในการท างานเรื่องการค านวณราคา
ผ้าม่านเองได้ ตามขนาดของผ้าผ่านและประเภทของผ้าม่านเองโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสามารถรับรายการได้หลายๆ
รายการพร้อมกันในหน่ึงบิลใบเสร็จ นอกจากน้ียังมีการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและ
ลูกค้า ข้อมูลด้านผ้าม่านและบริการ ฯลฯ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าและการสั่งซื้อ
วัสดุจากบริษัทคู่ค้า โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานภายในร้านได้ อาทิ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลตารางเวลาติดต้ัง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการงานได้ตามข้อมูลที่มี 
 2. ระบบสามารถค านวณระยะความกว้างความยาวได้และสามารถค านวณราคาของผ้าแต่ละชนิดที่รวม
มูลค่าเพ่ิมเรียบร้อยแล้วอัตโนมัติ เพ่ือลดความผิดพลาดในการค านวณและลดข้ันตอนในการท างานของพนักงานได้ 
 3. ระบบสามารถออกใบเสร็จและรายงานได้ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อส าเร็จ เสร็จทุกกระบวนการแล้วระบบ
สามารถออกใบเสร็จได้ นอกจากน้ีระบบยังมีการออกรายงานได้ เพ่ือให้เจ้าของกิจการทราบถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินกิจการหรือแนวทางการด าเนินกิจการได้ในอนาคต โดยใช้แนวคิดการด าเนินงานโดยใช้หลักทฤษฎีของวงจร
การพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle)  ผลจากการน าไปใช้จริง ทางผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบ 
และให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบช่วยตรวจสอบ โดยมีการปรับแก้ไขให้ตรงตามผู้ประเมิน และน าไป
ให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้งานจริง ซึ่งพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมีความพร้อมในใช้งาน และเจ้าของกิจการร้านขาย
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ผ้าม่านมีความพึงพอใจในการใช้ ผู้พัฒนาได้มีการจัดท าคู่มือการใช้งาน และจัดอบรมการใช้งานให้ผู้ใช้ต้ังแต่เริ่มจน
สิ้นสุดโปรแกรม แต่ทั้งน้ีผู้พัฒนาระบบเองยังคงต้องมีการบ ารุงรักษาและพัฒนา เพ่ือให้ระบบมีความเป็นปัจจุบันมาก
ที่สุดรวมไปถึงการอัพเดทโปรแกรมเม่ือถึงเวลาท่ีควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงน้ีดีข้ึน จากการท างานในอนาคต
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กิจการควรวางระบบการรับงานจากลูกค้าท่ีหน้าร้านให้มีระบบมากกว่าน้ี เน่ืองจากมีรูปแบบการรับ
งานที่ไม่แน่นอน จึงอาจส่งผลให้เกิดการรับข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเกิดความซ้ าซ้อนในการรับข้อมูลจากลูกค้าก็เป็นได้ 
  2. กิจการควรวางระบบการจัดเก็บสินค้าและวัสดุให้เป็นระบบมากกว่าน้ี เพ่ือให้การค้นหา ตรวจสอบ
และการน าไปใช้ให้สามารถท าได้สะดวกย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบจัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษาร้านป้อม ดีไซน์  
THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR MANAGEMENT OF TAILOR SHOP 

MANAGEMENT SYSTEMS : CASE STUDIES POM DESIGN TAILOR SHOP 
อรยา สมสาย1  วัชราภรณ์ ฤาชา1  ฐาปนี เพ็งสุข1  และ สาวิตรี บุญมี1 

Oraya Somsai,  Watcharaporn Ruecha,  Thapanee Pengsuk  and Sawitee Boonmee 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งมาย 1) เพ่ือวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษาร้านป้อมดีไซน์ 
และ 2) เพ่ือศึกษาความพีงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งได้ศึกษาปัญหาจากระบบงานเดิม จากน้ันพัฒนาและออกแบบให้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยมีระบบการท างานหลักที่ส าคัญ คือ ระบบจัดการสั่งซื้อและรับเข้าวัสดุอุปกรณ์ ระบบ
รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ระบบจัดการการผลิต และการออกรายงาน ซึ่งได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC (System 
Development life Cycle) มาปรับเพ่ือใช้ออกแบบและพัฒนาระบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1) ระบบที่พัฒนาข้ึนโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic Studio 2010 และโปรแกรม Microsoft Access 2010 ในการพัฒนาและจัดการ
ฐานข้อมูลระบบ 2) แบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยได้วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้ จากน้ันออกแบบผังบริบทและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ และให้ผู้ใช้ระบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีการยอมรับการท างานของระบบในระดับมากที่สุด   

 
ค าส าคัญ   
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, ระบบการจัดการร้านตัดผ้า  
 

ABSTRACT 
This research aimed 1) to develop an information system of Tailor Shop Management 

Systems: Case Studies Pom Design Tailor Shop, and 2) to study the users’ satisfaction of the developed 
system. The problem were stated from the study of traditional work system, after that the system was 
designed and developed to meet the user’s requirement. The main system are the purchase order of 
supplies and equipment, the order management, production management and reports. The system 
has adopted System Development life cycle (SDLC) model to design and develop the system. 
 The tool used for system development were Microsoft Visual Basic Studio 2010 and  
Microsoft Access 2010 programs and the tool uses for assess was user‘s satisfaction questionnaire. The 
research statistics used were mean and standard deviation. The overall satisfaction of using system 
had the mean of 4.73, and the standard deviation of 0.43 which to showed that users have the 
highest level of system acceptance. 
 
Keywords   
 System analysis and design, Tailor shop management systems 
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ความส าคัญของปัญหา 
ร้านป้อมดีไซน์ ต้ังอยู่ที่ 120/2 ม.6 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดร้านมาเป็นระยะเวลา 

5 ปี ตัดเย็บโดยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี เป็นร้านประกอบธุรกิจเก่ียวกับการตัดเสื้อผ้า โดยมีโรงงานและ
บริษัทต่างๆ มาสั่งตัดเสื้อฟอร์มพนักงานอยู่เป็นประจ า เช่น สั่งตัดเสื้อกีฬา สั่งตัดเสื้อสมาคม สั่งตัดกางเกงนักมวยเป็นต้น 
โดยลูกค้าท่ีสั่งตัดเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ในการด าเนินกิจการร้านตัดเสื้อน้ัน จะมีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จากบริษัทผู้
จัดจ าหน่าย จากต่างจังหวัดมาสต๊อกไว้ที่ร้านก่อนแล้วจึงท าการตัดเย็บตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะตัดเย็บตามขนาด และ
จ านวนที่ลูกค้าสั่ง จากน้ันจะตกลงค่ามัดจ าการสั่งผลิต และด าเนินการผลิตสินค้าให้ลูกค้า เมื่อผลิตสินค้าเสร็จแล้วจะส่ง
งานคืนให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้ามารับงานที่ร้าน แต่เน่ืองจากร้านป้อมดีไซน์ในปัจจุบัน ยังไม่มีการน าระบบเทคโนโลยีมาช่วย
ในการจัดการกิจการ ยังคงใช้การจดบันทึกข้อมูลค าสั่งซื้อของลูกค้าลงในสมุดกระดาษ รวมถึงการจ่ายค่าแรงของพนักงาน
ในราย ท าให้การค านวณยอดการสั่งซื้อ การขายสินค้า เป็นไปได้ยาก บางครั้งพนักงานท าเอกสารสูญหาย หรือลืมจดบันทึก
ข้อมูลการขาย ท าให้ไม่ทราบรายได้ของร้านที่แน่นอน  

จากศึกษาปัญหาข้างต้นที่เกิดข้ึนจึงใช้แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูลร้านป้อมดีไซน์
เพ่ือให้ระบบการจัดการข้อมูลร้านป้อมดีไซน์มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการลด
ความซับซ้อนในกิจการ โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Basic Studio 2010 ใช้ในการออกแบบระบบ 
ซึ่งช่วยในการออกแบบหน้าจอให้มีความสวยงามน่าใช้งาน รวมถึงการเขียน Code โปรแกรมที่ช่วยพัฒนาระบบให้สามารถ
ใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับ (ปณิธาน เมฆกมล, 2555) ที่อธิบายถึงโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic Studio มีคุณสมบัติในการจัดการอ๊อบเจ็คต่างๆ ออกแบบส่วนติดต่อการใช้งานกับผู้ใช้ ด้วยการเขียนค าสั่งควบคุม
คอนโทรลการใช้งานของโปรแกรม ซึ่งมีองค์ประกอบที่เข้าถึงและเข้าใจง่าย การออกแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่สามารถ
มองเห็นได้ และโปรแกรม Microsoft Access 2010 ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระบบ เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลทาง
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการบริหารกิจการมากข้ึน สอดคล้องกับ ศิริขวัญ ทัดเทียง (2557) ที่ได้
อธิบายว่าโปรแกรม Microsoft Access เป็นเครื่องมือออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลที่ผู้พัฒนาสามารถใช้ในการติดตาม
ข้อมูลที่ส าคัญได้ สามารถเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างฐานข้อมูลเพ่ือช่วยติดตามข้อมูลที่เก็บไว้ได้อย่างรวดเร็ว  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศระบบจัดการร้านตัดผ้า : กรณีศึกษาร้านป้อมดีไซน์ 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใชง้านระบบระบบจัดการรา้นตัดผ้า  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1.1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่น ามาใช้ในการพิจารณาทดสอบและประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศระบบจัดการร้านตัดผ้า จ านวน ทั้งหมด 8 คน  

 1.2 กลุ่มผู้ใช้ระบบสารสนเทศระบบจัดการร้านตัดผ้า ได้แก่ เจ้าของกิจการ พนักงาน และลูกค้าของ
กิจการ คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง โดยการให้ท าแบบสอบถามออนไลน์หลังจากใช้งานระบบ จ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใชจ้ัดการร้านตัดผ้า โดยมีระดับความพึงพอใจ 
Rating Scale 5 ระดับ ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จ านวน 8 ท่าน ประกอบไปด้วยแบบประเมิน 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านประโยชน์และการใช้งาน 2) ด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล3) ด้านประสิทธิภาพในการประมวลผล
ข้อมูล 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ 5) ด้านประสิทธิผลของรายงานสารสนเทศ   
  2.2 ระบบการจัดการร้านตัดผ้าท่ีพัฒนา โดยใช้โปรแกรมที่ใชค้ือ Microsoft Visual Basic Studio 2010 
พัฒนาระบบและโปรแกรม Microsoft Access 2010 ออกแบบฐานข้อมูลระบบ 
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 3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานระบบได้ใช้หลักกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) การแบ่งข้ันตอนกระบวนการพัฒนาระบบงานหรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะพัฒนาน้ันอาจเป็นการพัฒนา
ระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีข้ึนก็ได้ การพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 5 ระยะ  (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) 
  ระยะที่ 1 การวางแผนโครงการและการก าหนดปัญหา (Planning) 
   เป็นการก าหนดขอบเขตของปัญหาสาเหตุของปัญหาจากการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยก าหนดความ
ต้องการระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน ข้อมูลเหล่าน้ีได้จากการสัมภาษณ์การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ 
เพ่ือท าการสรุปเป็นแผนข้อก าหนดที่ชัดเจน จากข้ันตอนน้ีได้น ามาใช้ในการหาสาเหตุของปัญหาของโครงการ โดยท าการ
รวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ข้อมูลการด าเนินงานภายในร้านป้อม ดีไซน์ เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและน าปัญหาน้ัน
มาแก้ไขปัญหาตามความต้องการของร้าน 
  ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis)  
   การวิเคราะห์เป็นข้ันตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบัน โดยการน าข้อก าหนด
ความต้องการที่ได้มาจากข้ันตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพ่ือท าการพัฒนาเป็นแบบจ าลองตรรกะ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนภาพ กระแสข้อมูลค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล และแบบจ าลองข้อมูล ในรูปแบบของ ER- Diagram ท าให้ทราบ
ถึงรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดจาก
ข้ันตอนน้ีท าให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของร้านป้อม ดีไซน์ได้ผ่านการประมวลผลข้อมูล ท าให้ทราบถึงรายละเอียด
ข้ันตอนการด าเนินงานในระบบว่าประกอบด้วยอะไร โดยมีการแสดงความสัมพันธ์ข้อมูลผ่านรูปแบบ ER-Diagram 
  ระยะที่ 3 การออกแบบ (Design)  
   การออกแบบเป็นข้ันตอนของการน าผลลัพธ์ที่ได้ จากการวิเคราะห์ของตรรกะมาท าการออกแบบระบบ 
โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาพัฒนาการออกแบบ 
จ าลองข้อมูลการออกแบบรายงาน การออกแบบจอภาพในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดท าพจนานุกรมข้อมูลจากข้ันตอนน้ี
ช่วยในการออกแบบโปรแกรมจัดการข้อมูลของร้านป้อมดีไซน์โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
พัฒนาการออกแบบ หน้าจอเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้งาน 
  ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation) 
   การพัฒนาเป็นข้ันตอนของการพัฒนา โปรแกรมด้วยการสร้างชุดค าสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือการ
สร้างระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีใช้งานอยู่ จากกระบวนการ
น้ีผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Basic Studio 2010 ใช้ในการออกแบบระบบ โปรแกรม 
Microsoft Access 2010 ในการจัดการฐานข้อมูล 
  ระยะที่ 5 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
   เป็นข้ันตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากท่ีได้มีการติดต้ังและใช้งานแล้ว ในข้ันตอนน้ีอาจเกิด
จากจุดบกพร่องของโปรแกรมซึ่งโปรแกรมเมอร์ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องหรือเกิดจากความต้องการของผู้ใช้งานนอกจากน้ียัง
มีการทดสอบ (Testing) การทดสอบระบบเป็นข้ันตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติการใช้งานจริง จะท า
การทดสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบหากมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะ
ย้อนกลับไปในข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบน้ีจะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ การ
ตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงค์งานตรงกับความต้องการหรือไม่ 
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ผลการวิจัย  
จากข้ันตอนการด าเนินงานสามารถสรุปผลการวิจัยแยกตามประเด็นดังต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
  จากผลการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม พบว่า สภาพปัญหาของระบบจัดการร้านตัดผ้ากรณีศึกษาร้าน
ป้อมดีไซน์ สามารถแสดงได้ตามแผ่นผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  ภาพที่ 1  

 
ภาพที ่1 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของกระบวนการจัดการ ระบบจัดการร้านตัดผ้า 

 
  จากปัญหาของระบบจัดการร้านตัดผ้า กรณีศึกษาร้านป้อม ดีไซน์ ปัจจุบันการรวบรวมความต้องการพัฒนา
ระบบและการสอบถามจากเจ้าของกิจการ สามารถสรุปผลความต้องการได้ดังน้ี 

1. ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลการสั่งผลิตสินค้าจากลูกค้าได้  
2. ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูล การสั่งซื้อ และรับเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ และหาจุดสั่งซื้อที่ต้องการได้ 
3. ระบบสามารถจัดท ารายงานข้อมูลการขายสินค้าและการสั่งผลิตสินค้าของลูกค้าได้ 

  
 ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและการพัฒนาระบบ 
 ผลการออกแบบแผนผังบริบท Context Diagram ของระบบร้านจัดการร้านตัดผ้าเพ่ือให้ทราบผังการไหล
เข้าออกของกระแสข้อมูลแสดงตามภาพที่ 2  
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ภาพที ่2 แผนผังบริบท Context Diagram 
 

 จากภาพที่ 2 ได้วิเคราะห์ผังบริบทของระบบจัดการร้านตัดผ้า โดยพบว่า มีผู้เกี่ยวของกับระบบ 3 ส่วน คือ 
เจ้าของกิจการ ลูกค้า และพนักงาน ซึ่งผู้ใช้แต่ละส่วนจะมีหน้าท่ีการติดต่อกับระบบในหน้าที่ที่แตกต่างกัน พนักงานจะท า
หน้าท่ีบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ การรับเข้าวัสดุอุปกรณ์ การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าและส่งงานให้ลูกค้าจากน้ัน
ข้อมูลจะส่งให้เจ้าของกิจการจะเรียกดูข้อมูลรายงานการท างานทุกส่วนได้ทั้งหมดเพ่ือไปใช้ในการด าเนินกิจการต่อไป 
 

ผลการออกแบบฐานข้อมูล ER-diagram 
 

 
 

ภาพที ่3 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบงานใหม่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010  
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 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาระบบ 
    จากการด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้น ามาพัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยมีเมนูการท างาน
ของระบบจัดการร้านตัดผ้า กรณีศึกษา ร้านป้อมดีไซน์ ดังต่อไปน้ี 

1) ระบบจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 
2) ระบบจัดการสัง่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ – รับเข้าวัสดุอุปกรณ์ 
3) ระบบรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 
4) ระบบจัดการการผลิต 
5) ระบบจัดการสง่งานลูกค้า 
 

 
 

ภาพที ่4 หน้าจอหลักระบบจัดการร้านตัดผ้า 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 จากการด าเนินการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
 จากการด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้น ามาพัฒนาเป็นระบบที่สมบูรณ์ โดยการท างานหลัก มี 4 
ส่วนที่ส าคัญคือ 1) ระบบการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2) ระบบรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 3) ระบบจัดการการผลิต 4) การออก
รายงานการขาย 
 ส่วนที่ 1 ระบบการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ แสดงส่วนประกอบของหน้าจอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในแต่ละส่วนประกอบ
ด้วยการท างาน  
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ภาพที ่5 หน้าจอจัดการข้อมูลสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 
 จากภาพที ่5 ได้พัฒนาระบบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยสามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และจุดสั่งซื้อได้ อีกทั้งยัง
สามารถพิมพ์ออกเป็นใบสั่งซื้อได้ จากน้ันเมื่อท าการบันทึกการสั่งซื้อแล้วระบบยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซือ้วัสดุ
อุปกรณ์ และค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อย้อนหลังได้  

 
ส่วนที ่2 ระบบรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า แสดงส่วนประกอบของหน้าจอการรับค าสัง่ซื้อของลูกค้า 
 

 
 
ภาพที ่6 หน้าจอรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 
 

  จากภาพที่ 6 แสดงส่วนประกอบของหน้าจอรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า โดยลูกค้าสามารถระบุชนิดผ้าท่ีเลือกในการ
สั่งตัด เลือกขนาด สีของผ้าและจ านวนที่ต้องการ จากน้ันระบบจะค านวณค่ามัดจ า 50% เมื่อลูกค้าตกลงราคามัดจ าแล้ว
จะท าการบันทึกค าสั่งซื้อของลูกค้าเพ่ือส่งไปยังระบบการผลิตสินค้าต่อไป  
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ส่วนที่ 3 ระบบจัดการการผลิต แสดงส่วนประกอบของหน้าจอการผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อลูกค้า 
 

 
 

ภาพที ่7 หน้าจอจัดการการผลิต 
 

 จากภาพที่ 7 แสดงหน้าจอระบบ การผลิต โดยสามารถค้าหาข้อมูลการสั่งซื้อสิ้นค้าที่ลูกค้าจ่ายค่ามัดจ าแล้ว 
มาท าการกรอกข้อมูลการผลิต และบันทึกสถานะผลิตได้ 
 

ส่วนที่ 4 ระบบจัดการส่งงานลูกค้า แสดงส่วนประกอบของหน้าจอการส่งงานลูกค้า 
 

 
 

ภาพที ่8 หน้าจอระบบจัดการส่งงานลูกค้า 
 

จากภาพที่ 8 หน้าจอระบบจัดการส่งงานลูกค้า เมื่อทางร้านได้ผลิตสินค้าจากค าสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จแล้ว ระบบ
จะสามารถค้นหาเลขที่การผลิตที่ผลิตเสร็จแล้ว มาท าการบันทึกการส่งสินค้าให้ลุกค้าได้ โดยจะหน้าจอ จะแสดงข้อมูล
รายการสินค้าท่ีผลิต ราคา จ านวน และค่ามัดจ าส่วนที่เหลือ เพ่ือบันทึกข้อมูลการส่งงานให้ลูกค้าได้ 
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 ตอนที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการร้านตัดผ้า กรณีศึกษาร้านป้อมดีไซน์ โดยการให้คะแนน
แบบประเมินใช้เกณฑ์ส าหรับผู้ประเมินให้คะแนน (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) และแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยรายข้อ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจัดการร้านตัดผ้า 
 

 
 

ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างหลังจากใช้งานระบบ ได้แก่ เจ้าของกิจการ พนักงาน และลูกค้าของกิจการ 
คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง จ านวน 30 คน สรุปผลการประเมินได้ว่า มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.35 โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมิน ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ย 4.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 อยู่ในระดับดีมาก และด้านประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 
4.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของระบบผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับที่มากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
            จากการพัฒนาระบบจัดการร้านตัดผ้า กรณีศึกษาร้านป้อมดีไซน์ ประกอบไปด้วยการท างานที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ 
1) ระบบการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2) ระบบรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 3)ระบบจัดการการผลิต 4) การออกรายงานการขาย โดยมี
จุดเด่นในด้านการออกแบบดีไซน์หน้าจอของระบบและกระบวนการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
จากผลการพัฒนาระบบจึงอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการร้านตัดผ้า กรณีศึกษาร้านป้อมดีไซน์ ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ัน มีจุดเด่น
ในการท างานคือ เรื่องของการค านวณจ านวนผ้าท่ีน ามาใช้ในการตัดผ้าได้ว่าการตัดผ้าขนาดไซต์น้ีต้องใช้ผ้าในการตัดกี่เมตร 
สามารถค านวณราคาค่ามัดจ าในการสั่งสินค้าและค านวณราคาสุทธิออกมาได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานได้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถออกใบเสร็จในการสั่งซื้อและ
ออกรายงานของร้านได้ ซึ่งระบบมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศราวุฒิ อินทรีย์,คัทสึ ดลโสภณ (2554) ที่ได้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการร้านตัดเสื้อผ้า แชมป์ & เชน ที่ระบบสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยสามารถ
สืบค้นข้อมูลย้อยหลังได้  สามารถบันทึกข้อมูลการรับงาน(สั่งตัด)จากลูกค้าได้โปรแกรมสามารถค านวณค่ามัดจ าได้โปรแกรม
สามารถพิมพ์ใบรับงาน นอกจากน้ีระบบที่พัฒนายังสามารถท าการสั่งซื้อวัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภัทราพรรณ นามวงษ์ และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาระบบบริหารจัดการร้านเช่าชุดพอดีพอใจ ซึ่งมีจุดเด่นในการหน้าจอ
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การสั่งซื้อ และรับสินค้า โดยในกรณีที่จ านวนสินค้าท่ีรับเข้าไม่เท่ากับจ านวนสินค้าตอนที่สั่งระบบสามารถตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลการรับเข้าสินค้าได้  
 ส าหรับผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบการจัดการร้านตัดผ้า กรณีศึกษาร้านป้อมดีไซน์ สรุปผลการ
ประเมินได้ว่ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพความ อยู่ที่ 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมิน
ในด้านประโยชน์และการใช้งาน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35   
 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ใช้งานระบบในแรกเริ่มอาจยังไม่มีความช านาญ ควรมีการจัดอบรมการใช้งานระบบควบคู่กับการท าคู่มือการ
ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและก าหนดเพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง 
โดยการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการน าแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน มาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิด และใช้เครื่องมือวิจัยได้แก่ การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 16 คน มาสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง มีจุดเด่นที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนในการผลิตต่ า แต่สมาชิกในกลุ่มยัง
ขาดความรู้ด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จุดอ่อนคือมี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เลือกเป็นจ านวนมากในร้านค้า มีคู่แข่งขันเป็นจ านวนมาก มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้
ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน อีกทั้งผู้บริโภคบางกลุ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ การใช้สมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค 2) การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นขวด
แบบหัวปั้ม สะดวกต่อการพกพาและการใช้ของผู้บริโภค และออกแบบตราสินค้าพร้อมฉลากที่แสดงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา โดยการต้ังราคาบวกจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ ที่น าต้นทุนต่อหน่วยบวกกับก าไรที่ต้องการ 
รวมถึงการเปรียบเทียบราคาของคู่แข่งขันน ามาประกอบกัน ด้านการจัดจ าหน่าย มีการขยายช่องทางการจัด
จ าหน่าย โดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้บริโภครายเก่าและรายใหม่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มุ่งประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นให้
ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ า นอกจากน้ียังมีการออกบูธแสดงสินค้าในสถานที่ต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และโฆษณาผ่านสื่อ
วิทยุเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ 
 ส่วนประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  เจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to analyze the marketing environment and determine 
the guidelines of the marketing mix in the development of Chiang Peng Herbal Eyebrow Gel, 
produced by the Chiang Peng Herbs Community Enterprise. This research was qualitative and 
brought together concepts and theory of community to build a conceptual framework. The 
research instruments included interviews and focus groups between the researcher and 16 
villagers to allow the determination of the marketing mix. 
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 The result of the study found that 1) with regard to the marketing environment of the 
Chiang Peng Herbs Community Enterprise, the strength of the Herbal Eyebrow Gel was that it is 
100 percent made from local herbs and involves a low-cost production process. However, 
members of the Community Enterprise lacked marketing knowledge. The packaging of the 
product was old-fashioned and the amount of the product found in each package was 
insufficient for the consumer’s needs. As for weaknesses, there is a lot of competition and a 
selection of alternative products in the herbal product market. In addition, there are new 
entrepreneurs entering this market using similar product-processing methods. Furthermore, some 
consumer groups hold a negative view of herbal products, not trusting their efficacy, which 
affects their decision-making when it comes to purchasing. 2) Following the guidelines of the 
marketing mix, with regard to product, the product packaging was changed to a pump-dispenser 
bottle that was more convenient for the consumer to carry and use. A logo and label for the 
product were also designed. With regard to pricing, the price level was set, taking into account 
the total cost of production, the desired profit and a comparison with the prices of competing 
products. The distribution channels were expanded through social media to create consumer 
awareness of herbal products. As for promotion, focus was placed on public relations and sales 
promotion strategies to encourage customer re-purchase. Moreover, demonstration booths were 
set up in different locations to provide information and radio advertising to increase customer 
awareness of the product. 
 
Keywords 
 Marketing Mix, Local Product, Chiang Peng herbal eyebrow gel  
 
ความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,586,666 คน 
แบ่งเป็น ชายจ านวน 787,698 คน และหญิงจ านวน 797,968 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) มีศักยภาพสูง
ทางด้านการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีทรัพยากร และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางด้านธรรมชาติและด้านวัฒนธรรม 
ส่งผลท าให้ตัวเลขของนักท่องเท่ียวเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีดีข้ึน ความต้องการสินค้าและ
ของฝากจึงเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องส าอางและสมุนไพร มีมูลค่ารวมภายในประเทศ 
1.68 แสนล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ (Skincare) มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.8 
(ศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2561) ซึ่งในปัจจุบันกระแสนิยมจากละครไทยได้รับความนิยมจากต่างประเทศ ท าให้
เกิดการรับรู้เรื่องของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย รวมถึงสรรพคุณของสมุนไพรไทยเพ่ิมมากข้ึนผ่านละคร และ
ภาพยนตร์ (ปาริชาติเพชรพุก, 2560) ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของตลาดเครื่องส าอาง มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป 
เกิดกระแสการต่ืนตัวของคนในการดูแลสุขภาพมากข้ึน และหันกลับมาใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเชื่อว่าสมุนไพรมีความปลอดภัย และไม่เป็นอันตราย สามารถใช้ทดแทนสารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ได้
ดีกว่า (รพีพร จันทุมา และสุรนาท ขมะณะรงค์, 2556) 

ปัจจุบันแนวโน้มตลาดสมุนไพรเวชส าอางที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติแท้ๆ ยังได้รับความนิยมและการ
ตอบรับที่ ตามกระแสของตลาดโลกที่ใช้วิธีการผลิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลักดี 
และสมุนไพร ยังสามารถน ามาใช้ทดแทนสารเคมีบางชนิดได้ เป็นอย่างดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งได้ท า
ผลิตภัณฑ์เจเขียนคิ้วดอกอัญชันบ ารุง ขนคิ้วขนตา ใช้สารสกัดจากดอกอัญชัน สมุนไพรที่มีสรรพคุณขนคิ้วข้ึนเร็ว 
หนา ดกด าเป็นธรรมชาติ ปราศจากสารที่เกิดการแพ้ ใช้ง่าย ไม่เลอะเทอะ ไม่ต้องล้างออก จึงท าให้ผู้บริโภคสนใจใช้
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ผลิตภัณฑ์เจลเขียนคิ้วสมุนไพรเชียงเพ็งบ ารุงขนคิ้วและทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งยังได้รับการจด
ทะเบียนข้ึนเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอุดรธานี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 13 ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีมีสมาชิก
ทั้งหมด 16 คนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ได้รับมาตรฐาน มผช . จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
และ มาตรฐาน สมส. จากสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สมุนไพรทุกชนิดที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นสมุนไพร
ธรรมชาติ 100% แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนในวิสาหกิจชุมชน คือ ขาดความรู้ด้านการตลาด ที่จะน าไปพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์
ให้เกิดความนิยมและสร้างยอดขายเพ่ิมมากข้ึน ขาดการประชาสัมพันธ์และไม่มีการส่งเสริมการตลาดอย่างเป็น
ทางการ นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ (อาภรณ์ ชาดวง สัมภาษณ์ วันที่ 
11 กันยายน 2561) 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ี มีโอกาสในการพัฒนาให้กลุ่ม
วิสาหกิจมีรายได้เพ่ิมข้ึน และจะช่วยให้เกิดความเข้มแข็ง จึงเข้าไปศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาด และก าหนด
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลบ ารุงขนคิ้วสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการน ามาซึ่งรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานในชนบท บนพ้ืนฐานของ
หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง  
 2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใช้เครื่องมือ การสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ บทความและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่สองเป็นกระบวนการที่เน้น
ให้สมาชิกวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการคิด แสดงความคิดเห็นและหาทางแก้ไข และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 เป็น
ผลลัพธ์ของงานวิจัยซึ่งน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

              
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในลักษณะ
ของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างผู้วิจัยกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง จ านวน 16 คน โดยมีนางอาภรณ์ ชาดวง เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ และจ านวนสมาชิกอีก 15 คน 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยแบบเจาะจง โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบล
เชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Interview) วิธีการสังเกต (Observation) โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล บุคคล แหล่งเอกสารต่างๆ บทความที่เกี่ยวข้อง 
 ข้ันตอนที่ 2 การก าหนดแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า หาทางแก้ไข
และรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว และ
การส่งเสริมการตลาด และเพ่ิมความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูล และป้องกันความผิดพลาด (สุภางค์ , 2553) ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการใช้เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ ในการวิเคราะห์และอภิปรายผล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยน าเสนอใน
ลักษณะของการบรรยายประกอบรูปภาพ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานีโดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง  
  จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มร่วมกับผู้วิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT พบข้อมูลในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง 

อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นสมุนไพรจากท้องถิ่นและได้จากธรรมชาติ 100% 
2. มีต้นทุนในการผลิตต่ า 
3. มีชื่อเสียงในผลิตภัณฑ์มายาวนาน มีฐานลูกค้าที่รู้จักวิสาหกิจ
ชุมชนฯ เชียงเพ็งอยู่แล้ว 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดความรู้ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  
2. บรรจุภัณฑ์ยังล้าสมัยไม่สะดวกในการใช้งาน 
3. ไม่มีประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดอย่าง
จริงจัง 
4. ผลิตภัณฑ์มีไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีหน่วยงานราชการเขา้มาสนับสนุนและให้ค าแนะน า 
2. ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มในการจัดส่งออกประเทศ 
เพื่อนบ้านในอนาคตเน่ืองจากปัจจุบันก าลังขยายตลาดไปยัง
ประเทศลาว 
3. ธุรกิจสมุนไพรมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเพราะคนหันมารักสุขภาพ 
และนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
1. การแข่งขันในธุรกิจเครื่องส าอางค่อนข้างรุนแรง 
ผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในตลาดมีความคล้ายคลึงกัน  
2. กลุ่มผู้ผลิตหลายใหมส่ามารถเขา้สู่ตลาดได้ง่ายด้วย
วิธีคลา้ยคลึงกัน ท าให้มคีู่แข่งเป็นจ านวนมาก 
3. ผู้บริโภคบ้างกลุ่มมีทัศนคติไม่ดีกับสมุนไพรว่า  
ไม่ทันสมัยซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
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 2. การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี หลังจากมีการประเมินสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่างนักวิจัยและ
สมาชิกกลุ่ม เพ่ือน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเจลบ ารุงขนคิ้ว
สมุนไพร สรุปได้ดังน้ี 
  2.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
   เจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้วเชียงเพ็งที่ใช้ในการเพ่ิมความงามของคิ้ว หรือใช้บ ารุงขนคิ้วให้ดก 
เน่ืองจากมีสมุนไพรดอกอัญชัญเป็นส่วนผสมหลัก โดยส านักงานสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
รวบรวมผลงานวิจัยเก่ียวกับดอกอัญชัญ พบว่าสารสกัดเอทานอลจากดอกอัญชัญมีฤทธิสามารถยับย้ังเอนไซม์ 5 α-
reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ยับยั้งการเจริญของเส้นขน และนอกจากน้ีสารสกัดดอกอัญชัญยังมีฤทธ์ิกระตุ้นการงอก
ของเส้นขนหนูแรทที่น ามาใช้ทดลองได้ นอกจากน้ียังมีเอนไซม์ที่สามารถกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ tyrosinase 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน และกระตุ้นการเพ่ิมจ านวนของเซลล์ melnocyte อีกด้วย จาก
ข้อมูลด้านสรรพคุณของดอกอัญชัน ท าให้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ได้น ามาพัฒนาเป็นเจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว
เชียงเพ็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้จากพืชสมุนไพรจากธรรมชาติแท้ 100% มีกรรมวิธีการท าที่พิถีพิถันเป็นล าดับ
ข้ันตอน จึงกลายเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้มาบริโภคเป็นจ านวนมากจนเกิดการบอกต่อ
สรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์กันอย่างแพร่หลายให้กับลูกค้าคนอื่นๆเช่นเดียวกัน โดยกลยุทธ์ที่ใช้มีรายละเอียดดังน้ี 
   2.1.1 กลยุทธ์ด้านปรับปรุงผลิตภัณฑ์  เน่ืองจากเดิมผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงเป็นเน้ือครีมแข็ง 
ต้องใช้แปรงจุ่มแล้วทางบริเวณคิ้ว ซึ่งท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน และไม่ดึงดูดส าหรับกลุ่มเป้าหมายจึงมีการน ามา
พัฒนาปรับให้กลายเป็นเจลสีน้ าเงินเข้ม ตามสีของดอกอัญชัน และสามารถซึมผ่านผิวได้รวดเร็วข้ึน ท าให้ลูกค้ามั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์น้ีท ามาจากดอกอัญชันเข้มข้น 
   2.1.2 กลยุทธ์ด้านการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และโลโก้ จากเดิมเป็นขวดพลาสติก มีช่องส าหรับ
ให้น้ าอัญชัญไหลผ่านออกมา ซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณการใช้งานได้ดีเท่าท่ีควร จึงได้มีการปรับปรุงให้เป็นหลอด
ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ และปรับให้เป็นหัวปั้ม เพ่ือให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้ให้พอเหมาะ และประหยัด 
และมีการปรับปรุงโลโก้ พร้อมฉลากให้มีความทันสมัยและน่าใช้มากข้ึน เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภค เกิดความเชื่อมั่นและ
ตัดสินใจซื้อมากข้ึน 
  2.2  กลยุทธ์ด้านราคา (Price)  
    เจลบ ารุงขนคิ้วสมุนไพรเชียงเพ็ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  ที่ยังมีคู่แข่งขันน้อยรายในจังหวัด
อุดรธานี แต่มีคู่แข่งจ านวนมากในตลาดระดับประเทศ และเป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพ และมีมาตรฐานสูง ดังน้ัน 
วิสาหกิจฯ จึงได้เจาะกลุ่มตลาดในจังหวัดอุดรธานีในข้ันต้นเพ่ือท าให้เกิดความแข็งแกร่งในระดับชุมชนก่อน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์มีต้นทุน ในการซื้อวัตถุดิบดังน้ี Beeswax น้ ามัน ผงขมิ้น ผงชาโคล ผงอันชัญ ผงฟักข้าว รวมต้นทุน 510 บาท 
เฉลี่ยค่าใช้คิดเป็น 51 บาทต่อ 1 ชิ้น 
    กลยุทธ์การต้ังราคาคือการต้ังราคาจากต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ บวกกับก าไรที่ต้องการ  
     ต้นทุนต่อหน่วย 51 บาท  ก าไรที่ต้องการ 24 บาท  
     ราคาขายสินค้า  = ราคาต้นทุน+ก าไร  

            = 51+24 
            = 75 บาท 

คิดก าไรเป็น % = 24*51/100 = 47.06 
 จากแนวทางการก าหนดราคาข้างต้น ได้ท าการเปรียบเทียบราคาจากคู่แข่งในท้องตลาดแล้ว พบกว่า

เป็นราคาท่ีผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ และสามารถตัดสินใจซื้อได้มีไม่ยาก คือ 75 บาท ซึ่งเป็นการต้ังราคาต่ า เพ่ือ
เจาะตลาดให้ผู้บริโภคทดลองใช้ และสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ก่อน ซึ่งจะมีการปรับปรุง
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ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม การต้ังราคาให้ต่ าในช่วงแรกของการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด จะมีผลท าให้
ผู้บริโภคยอมรับได้รวดเร็ว ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าท่ีสามารถประเภทน้ี ท่ีมีสินค้าอื่นสามารถใช้ทดแทนได้  

 2.3  กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) 
   กลุ่ ม วิสาหกิ จสมุนไพร เชี ยง เ พ็ งมี ฐานลูกค้าประจ าอ ยู่แล้ วกลุ่ มห น่ึง ใน พ้ืนที่ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย แต่
ช่องทางการจัดจ าหน่ายยังจ ากัด เพราะวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่มีหน้าร้านโดยตรง ผู้บริโภคจ าเป็นต้องซื้อในหมู่บ้าน 
หรือตามการออกงานในจังหวัดเท่าน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการต่อเจลสมุนไพรบ ารุง
ขนคิ้วอัญชัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการบ ารุงขนคิ้ว โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่มีปัญหาขนคิ้วบาง 
และผู้หญิงที่ต้องการบ ารุงให้ขนคิ้วงามมากย่ิงข้ึน รวมถึงกลุ่มวัยกลางคนที่มีปัญหาขนคิ้วบาง ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์เจลบ ารุงขนคิ้ว จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดี  แต่ปัญหาที่พบคือ ไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้ท าการขยายช่องทางในการจัดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้สื่อโซเชียล 
มีเดีย ในการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ลูกค้าเก่าและใหม่ เน่ืองจากสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นสื่อที่มีการเข้าถึงมากที่สุดในปัจจุบัน และมีความสัมพันธ์ไปใน
แนวทางเดียวกับการเร่งให้เกิดการตัดสินใจซื้อ (วิภาดา และณักษ์ , 2557) ทั้งบนหน้าจอโน็ตบุ๊ค และสมาร์ทโฟน 
เพ่ือให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนและยังสามารถรับรู้ข้อมูลการอัพเดทต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เจล
สมุนไพรบ ารุงขนคิ้วเชียงเพ็งได้หลายช่องทางได้แก่ facebook, Line@, shopee, Youtube เป็นต้น 

 ซึ่งในอนาคตทางกิจการจะทางการขยายช่องทางไปยังสถานที่ต่างๆ ดังน้ี 
 -  เปิดหน้าร้านในพ้ืนที่ จากเดิมลูกค้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่บ้านของสมาชิกหรือตัวแทนจ าหน่ายโดยจะ

สร้างหน้าร้านข้ึนมาเพ่ือขายสินค้าได้มากข้ึนกว่าเดิมและมีหน้าร้านที่แน่นอน  เพ่ือง่ายต่อการมาติดต่อซื้อสินค้าใน
ครั้งต่อไป 

 -  ลงขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์เพ่ือเป็นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงผู้บริโภค ส าหรับผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลหรือไม่สะดวกออกมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่หน้าร้านได้เอง โดยเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว
เชียงเพ็งผ่านทาง Facebook, Line@  หรือทาง Shopee 

 -  ทางวิสาหกิจชุมชนฯจะมีบริการจัดส่งถึงที่ โดยทางกิจการได้ร่วมมือกับบริษัทคิงคอง ในการ
บริการจัดส่งถึงที่ (ภายในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอุดรธานี) โดยลูกค้าที่อยู่ในพ้ืนที่สามารถโทรสั่งกับคิงคองแล้วทางบริษัท
จะจัดส่งสินค้าตามท่ีอยู่ของลูกค้าท่ีแจ้งไว้ ซึ่งจะคิดค่าบริการขนส่งตามระยะทางโดยเริ่มต้นที่ 50 บาท 

 -  ร้านขายยา ทดลองน าผลิตภัณฑ์ไปวางจ าหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป จ านวน 19 ร้านในเขต
จังหวัดอุดรธานี อ าเภอละ 1 ร้าน เพ่ือเป็นการกระจายสินค้า ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากย่ิงข้ึน 

 2.4  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   สื่อวิทยุ 
   ตลาดเป้าหมายและรายการกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ 18-50 ปีข้ึนไป โดยวิทยุจะท าการโฆษณาใน

รายการวิทยุคลื่นซึ่งเป็นวิทยุที่เป็นข่าวสารเพ่ือผู้หญิง และเป็นเพลงไทยสากล เพลงสากล และสาระความบันเทิงซึ่ง
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายจะเป็นกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นทั่วไปและคนท างาน ซึ่งมี Life Style เป็นคนรักความทันสมัย สนใจ 

   ตารางการใช้สื่อ 
   ใช้การโฆษณาอย่างต่อเน่ือง (Continuity) โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 6 เดือนโดยจะออกอากาศใน

ช่วงเวลา 07.30-08.00 น.และ 17.30-18.00 น. เพ่ิมการโฆษณาแบบมุ่งเน้นโดยการเพ่ิมความถ่ีในบางช่างเวลา  
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   แนวคิดและรูปแบบ 
   Sponsor programming เป็นสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร

บ ารุงขนคิ้ว การใส่ใจในเรื่องความงาม ช่วงครึ่งแรกเน้นการกระตุ้นการทดลองซื้อและส่วนช่วงครึ่งปีหลังเน้นการเพ่ิม
ยอดขาย 

   Poster จัดท าแผ่น Poster ขนาด 15x21 เพ่ือแจกตามร้านขายยาและตามร้านสมุนไพรตลาด
เป้าหมาย กลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ18-50 ปีข้ึนไปที่มาใช้บริการที่ร้านแนวคิดและรูปแบบ เพ่ือเป็นการสร้าง Beauty 
impression ระยะเวลา ช่วง 3 เดือนแรกของการเปิดตัวสินค้า 

   โฆษณาผ่าน Facebook  
   กลุ่มผู้เล่น Facebook หญิงที่มีอายุ 18-50 ปีข้ึนไปโดยจะมีการโฆษณาผ่านช่องทาง

Facebook กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นนักศึกษาวัยรุ่นทั่วไปและคนวัยท างาน ซึ่งมี life style เป็นคนรักความ
ทันสมัยและสนใจข่าวสารเรื่องราวในสังคมรอบตัว และให้ผู้บริโภคที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเห็นผลไปเขียน
รีวิวใน Facebook 

   ใช้สื่อ Social Network ไลพ์วีดิโอโฆษณาโดยใช้หัวข้อ Chiang Peng Herb Advertising ที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้วเชียงเพ็ง มีการรีวิวใช้สินค้าจริงจากลูกค้าผู้ใช้
จริง ผ่าน Youtube 

   Public Relation 
   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แนะน าสมบัติภัณฑ์และตราย่ีห้อ (Brand) ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จัก

และจดจ าเข้าในคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สร้างความสนใจนาเชื่อถือและเกิดการทดลอง
ใช้สร้างภาพจน์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ผลิตภัณฑ์และตราย่ีห้อให้เกิดความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับ 

  การส่งเสริมผู้บริโภค (Consumer Promotion) สิ่งส าคัญของผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพรบ ารุงขนคิ้ว
คือ การซื้อซ้ าของผู้บริโภคเน่ืองจากผลิตภัณฑ์เจลบ ารุงขนคิ้วจะมีคุณลักษณะก็คือ การต้องใช้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ความสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมบ ารุงขนคิ้วน้ันก็ตองมีการใชเวลาเชนกัน การสงเสริมการขายส าหรับ Consumer 
Promotion จะมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

   1. กระตุนลูกคาเดิมใหเกิดการซื้อซ ้า (Increase customer repeat sale) 
   2. ขยายฐานลูกคาออกไป (Expand customer base) 

ปที่ 1 กลยุทธ ใชกระตุนยอดขายโดยการใหสวนลดพิเศษ บริการเสริมที่สามารถเพ่ิมคุณค่าและความ
น่าเชื่อถือใหกับผลิตภัณฑ์ รูปแบบการสงเสริมจะเนนไปที่ Consumer Promotion โดย 

  1. จัดการขายแบบลดราคา เพ่ือกระตุนใหเกิดการทดลองใช และการกลับมาใชอีก 
  2. การขายในชวงแรก จะก าหนดส่วนลดลงจากราคาปกติ 
  3. ถ้าผู้บริโภคน าฉลากมาแสดงในการซื้อครั้งตอไปก็จะได้สวนลดเทากับการซื้อครั้งแรก 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งไม่มี
การส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นทางการ บรรจุภัณฑ์ล้าสมัย และมีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นจ านวนมาก มีความคล้ายคลึงกัน มีกลุ่มผู้ผลิตรายใหม่
เข้าสู่ตลาดได้ง่ายด้วยวิธีคล้ายคลึงกัน ท าให้มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก อีกทั้งผู้บริโภคบางกลุ่มยึดติดว่าสมุนไพรเป็น
ความไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจที่ดี จึงท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งไม่ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานของ สุกัญญา สุจาค า (2559) ที่พบว่า จุดอ่อนประการส าคัญของ
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วิสาหกิจชุมชน คือ ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด จึงท าให้กลุ่มไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก 
รวมทั้งไม่สามารถก าหนดการผลิตให้เป็นมาตรฐานได้ และไม่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับตัว
สินค้า 
 2. ผลจากการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากอัญชัญเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการ
บ ารุงเส้นขน และสร้างเม็ดสี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชานันท์ แก้วลี (2557) และได้รับความสนใจและเห็น
ความส าคัญจากผู้บริโภค  จึงได้น ามาเป็นจุดเด่นในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิจัยและสมาชิกกลุ่มที่ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ตามแนวคิดการมีส่วนร่วม ท าให้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ท าให้สมาชิกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ และ ฉันทนา สุรัสวดี (2558) ที่ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดย
ใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต าบลท่ามะนาว อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่า การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุ่ม ได้ชัดเจน ส่งผลให้
เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มฯ เป็นอย่างมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ควรน าผลจากการวิจัยไปปฏิบัติจริงให้เกิดเป็นรูปธรรม และ
ความประเมินผลความส าเร็จของการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดต่อไปในอนาคต 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงเพ็ง เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค 2) วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 3) ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้าน 4) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน และ 5) 
ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้าน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามผู้บริโภค แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษา
ระดับปริญญาตรี  มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท เหตุผลที่มาใช้บริการคือ รสชาติอาหารและมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย 
โดยมีรายการอาหารกระเพราหมูกรอบเป็นที่นิยมสูงสุด ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 35-50 บาท และผลการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า หลังการพัฒนาร้านผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด
ตามรูปแบบการพัฒนาร้านของการวิจัยมากกว่าก่อนการพัฒนาร้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ในประเด็น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และหลักฐานทางกายภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้และก าไรก่อนและหลังการพัฒนาพบว่า ราคาขายเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังการ
พัฒนาเท่าเดิมคือ 33.29 บาท/จาน ขณะที่รายได้ต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจาก 72,795.24 บาท เป็น 
88,402.26 บาท และก าไรต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจาก 27,897.63 บาท เป็น 28,003.40 บาท ซึ่งรายได้และ
ก าไรหลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ   
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was: 1) study the behavior and satisfaction of customers; 
2) analyze the internal and external environment; 3) study the development model of restaurants; 
4) study cost and return of investment; and 5) evaluate the development model. The sample 
group was comprised of customers of Ton Maak Restaurant. The research instruments were 
consumer questionnaires, a set of interview questions for the entrepreneur, and a SWOT analysis. 
The data was analyzed using frequency, mean, standard deviation and T-Test. 

The results of the study found that most customers were female, aged between 21-30 
years-old, and were undergraduate students, with incomes of not more than 5,000 Baht per 
month. The most common reasons that customers chose Ton Maak Restaurant were the flavour 
of the food and the quality relative to the price of the food. The most popular dish was the ‘stir-
fried crispy pork with basil leaf’, costing between 35-50 Baht. According to this case study’s 
evaluation of satisfaction level, the customer satisfaction rose after the restaurant’s renovation 
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and adjustment of marketing strategies. It found a statistical significance level of 0.01, in terms of 
distribution channels, marketing promotion, personnel and physical evidence. 

The comparison between revenue and profit, before and after development of the 
restaurant, found that the average sale price of a dish was the same before and after the 
development, at 33.29 Baht.  However, after the development was employed, the restaurant’s 
income increased from 72,795.24 to 88,402.26 Baht per month, and profit increased from 
27,897.63 to 28,003.40 Baht per month. Income and profit after the use of the development 
increased with a statistical significance level of 0.01. 
 
Keywords 
   Research and Development, Small Enterprise, TON MAAK Restaurant. 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารได้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของประชาชนคนไทยมากข้ึน เน่ืองจาก
สภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพที่ต้องเร่งรีบและมีการแข่งขันมากข้ึน ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนส่วนใหญ่จึงเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านตาม
ร้านอาหาร ดังสถิติมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยที่สูง ข้ึนรวมมูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาทต่อปี จาก
การเติบโตของธุรกิจร้านอาหารจึงดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยมีจ านวนร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวม 12,630 ราย ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 9 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านของประชาชนคนไทยในปัจจุบัน ทีไ่ม่
นิยมประกอบอาหารรับประทานในบ้าน และต้องการความสะดวกในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารตาม
สั่งและร้านข้าวราดแกง จึงท าให้มีผู้ประกอบการลงทุนเปิดร้านอาหารเพ่ิมข้ึน อีกทั้งยังเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่ใช้เงิน
ลงทุนน้อยและท าได้ง่าย (แนวหน้า, 2558)  

จากสถิติการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารได้สอดคล้องกับผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2558)  
ในหัวข้อดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปจ าแนกตามหมวดสินค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558 
พบว่า ประชาชนมีการบริโภคอาหารนอกบ้านเพ่ิมข้ึน จนท าให้มีการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 1.12% ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลสถิตของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ที่ได้สนับสนุนและยืนยันถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ร้านอาหาร 
(Restaurant Chain) มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 375,000-385,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 4.0-6.8 ในขณะที่เชน
ร้านอาหารจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000-110,000 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.9-8.9 จากปี 2557 และใน
ปี 2559 ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องภาวการณ์จับจ่ายใช้สอยและการ
รับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยที่ลดลง ท าให้การแข่งขันสูงข้ึน รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ธุรกิจ
ร้านอาหารในปี พ.ศ.2559 เริ่มซบเซาตามสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ แม้ว่าในช่วงที่ธุรกิจร้านอาหารมีอัตรา
การเติบโตสูงข้ึนก็ยังมีธุรกิจร้านอาหารจ านวนไม่น้อยที่พบกับสภาวะการแข่งขันที่เพ่ิมสูงข้ึน เพราะมีผู้ประกอบการราย
ใหม่เข้าสู่ตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน ซึ่งบางประเภทมีการแข่งขันกันลดราคาเพ่ือแย่งลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน 
ฉะน้ัน หากผู้ประกอบการไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ ประกอบกับไม่สามารถแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าท่ี
สูงข้ึนได้ ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหม่ได้ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่สามารถลดต้นทุน
การผลิตในระยะยาวได้ก็อาจน าไปสู่การปิดตัวของธุรกิจในอนาคตได้เช่นกัน 

ร้านต้นหมากอาหารตามสั่งเป็นธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ต้ังอยู่หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดกิจการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.
2549 โดยมีนายสมคิด พันเรืองฤทธ์ิ เป็นเจ้าของร้าน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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อุดรธานี และพนักงานบริษัทที่อยู่ใกล้เคียง ในช่วงแรกที่เปิดกิจการขายอาหารตามสั่งจานละ 20 บาท มีลูกค้ามาใช้
บริการต่อวันสูงสุดถึง 300 คน ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 6,000 บาท ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ผู้ประกอบการได้ข้ึนราคา
ขายอาหารตามสั่งให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเป็นจานละ 35 บาท ท าให้มีลูกค้ามาใช้บริการลดลงเป็นเท่าตัว 
คือเฉลี่ยวันละ 140 คน ท าให้มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพียง 4,900 บาท และต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 เป็นช่วงที่
ผู้ประกอบการก าลังท้อเพราะมีลูกค้ามาใช้บริการลดลงอีกกว่าเท่าตัวคือ จ านวนเฉลี่ยเหลือเพียงวันละ 60-70 คน 
ทั้งที่ยังขายอาหารราคาเท่าเดิม คือ 35-40 บาท ท าให้ผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยต่อวันเหลือเพียง 3,000 บาท 
(สมคิด พันเรืองฤทธ์ิ, สัมภาษณ์ 23 กันยายน 2561)  

จากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจร้านอาหารกรณีศึกษา ร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วจึง
ออกแบบการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของบริโภค ศึกษาความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาด เพ่ือหาสาเหตุและความต้องการพัฒนาการส่วนประสมทางการการตลาดของผู้บริโภค แล้วน ามา
ก าหนดรูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร้านอาหารตามสั่ง รวมทั้งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริง
ทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมกับประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร้านต้นหมากอาหาร
ตามสั่ง เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในการใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของธุรกิจร้านอาหารเพ่ือยอดขายและผลก าไรเพ่ิมข้ึนอย่างย่ังยืน  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 3. ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 4. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
  5. ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 

สมมติฐานวิจัย 
1. หลังการพัฒนาร้านผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดตามรูปแบบการพัฒนาของการ

วิจัยมากกว่าก่อนการพัฒนา 
2. หลังการพัฒนาร้านผู้ประกอบการมีรายได้และก าไรมากกว่าก่อนการพัฒนาร้าน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research: PAR) โดยจ าแนกผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี  

ระยะที่ 1 การส ารวจและวเิคราะห์ปัญหา   
เป็นการด าเนินงานวิจัยเพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาร้านของผู้ประกอบการ

และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ เพ่ือน าไปวางแผนในการพัฒนาร้านในล าดับต่อไป มีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมาก
อาหารตามสั่ง จ านวน 100 ราย และ (2) ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Sample sampling) 
 
  2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 2.1 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
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 2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้าน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารต้นหมากอาหารตามสั่ง 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.1 แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการของผู้บริโภคที่มี
ต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาตามล าดับแบบสอบถามแบบปลายปิด ปลายเปิด และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 1) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านต้นหมากอาหารตามสั่งของผู้บริโภค 
3) ความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 7 ด้าน (7’P) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
หลักฐานทางกายภาพ และ 4) ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 

 3.2 แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอกและแบบวิเคราะห์คู่แข่ง มีข้ันตอนใน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามล าดับแบบสอบถามแบบปลายปิด  และปลายเปิด ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ค าถามเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เกี่ยวกับความสะอาด 
ราคา บรรยากาศ สุขอนามัย วัตถุดิบที่ใช้ ความหลากหลายของเมนู โดยเลือกตอบว่ารายการใดเป็นจุดอ่อนหรือจุด
แข็ง และประเมินให้คะแนนและจัดอันดับ 2) เป็นค าถามเกี่ยวกับอุปสรรคและโอกาสของร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
ค าถามเกี่ยวกับเงินทุน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มลภาวะด้านต่างๆ จ านวนคู่แข่งที่ใกล้เคียง และการย้ายนักศึกษาไป
เรียนที่ศูนย์สามพร้าว โดยเลือกตอบว่ารายการใดเป็นอุปสรรคหรือโอกาส และประเมินให้คะแนนและจัดอันดับ  และ 
3) แบบวิเคราะห์คู่แข่งของร้านต้นหมากอาหารตามสั่งในบริเวณ 500 เมตร เกี่ยวกับจุดแข็ง (ข้อดี) และจุดอ่อน 
(ข้อเสีย) ของร้านคู่แข่ง โดยใช้เลือกตอบว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาส และประเมินโดยการให้คะแนนจัดอันดับ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหาร

ตามสั่งด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการให้คะแนนตามค่าน้ าหนัก ความส าคัญ

ของรายการประเมินและจัดอันดับคะแนนในแต่ละด้าน 
 

 ระยะที่ 2 ก าหนดรูปแบบการพัฒนารา้น ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
เป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากการศึกษาใน

ระยะที่ 1 และศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ มีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ พนักงานร้าน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวนรวม 6 คน ซึ่ง

เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร รวมกับผล

การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคจากระยะที่ 1 ในประเด็นที่ได้คะแนนต่ าสุด ร่วมกับผลการวิเคราะห์ 
SWOT ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สุด เพ่ือก าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาร้านที่เกิดจากปัญหาและความต้องการจาก
ระยะที่ 1 

 2.2 ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน และต้นทุน
เฉลี่ย และศกึษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ปริมาณขาย ราคาขาย รายได้ และก าไร 

 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง เพ่ือพัฒนา

ร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดย

ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) ที่มีค่าต่ าสุด 
ร่วมกับผลคะแนนการประเมิน SWOT ที่เป็นจุดอ่อนที่มีคะแนนสูงสุด พร้อมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในกรอบการ
พัฒนาภายใต้งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการวิจัย 

  4.2 การประมวลผลและการวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รายได้ หรือค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่างๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปใน Excel หากผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลด ต้นทุนผันแปร 
ต้นทุนด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จะส่งผลต่อรายได้ และก าไร  

  วิธีการค านวณต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย  
 4.2.1 ต้นทุนรวม (TC) ประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวม (TFC) และต้นทุนผันแปรรวม (TVC)  
 4.2.2 ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC) ต้นทุนคงที่ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเป็น

ผลรวมของต้นทุนส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น อุปกรณ์ในการผลิต โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น 
 4.2.3 ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost: TVC) เป็นต้นทุนผันแปรทั้งหมดที่ใช้ในการ

ผลิต เป็นผลรวมของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นต้น 
 4.2.4 ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost: ATC) ได้มาจากต้นทุนรวมหารด้วยระดับ

กิจกรรม ณ ระดับหน่ึง หรืออัตราส่วนระหว่างต้นทุนรวมและจ านวนผลผลิต 
 4.2.5 รายรับรวม (Total Revenue: TR) เกิดจากราคาขายต่อหน่วย คูณด้วยปริมาณสินค้า

ที่ขาย  
 4.2.6 รายรับเฉลี่ย (Average Revenue: AR)  เกิดจากรายรับรวม หารด้วยปริมาณสินค้าที่

ผลิตหรือปริมาณสินค้าท่ีขาย ซึ่งรายรับเฉลี่ยต่อหน่วยมีค่าเท่ากับราคาขายสินค้าต่อหน่วย 

 4.2.7 ค่าเสื่อมราคาต่อเดือน =     
ราคาที่ซ้ือมา บาท 

อายุการใช้งาน เดือน 
 

 4.2.8 ทุนค่าเสื่อมราคาต่อหน่วย     =     
ค่าเสื่อมราคาต่อเดอืน

ปริมาณผลิตตอ่เดือน
 

 

ระยะที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้าน  
 เป็นการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและการส่งเสริมการตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่งที่ได้พัฒนา

และน าไปใช้ในระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมากอาหาร

ตามสั่งจ านวน 100 ราย และ 2) กลุ่มผู้วิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

2.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่งหลังการพัฒนาร้านตาม
กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดยการใช้สถิติ t-test  

2.2 ประเมินโดยการเปรียบเทียบรายรับและผลก าไรก่อนและหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหาร
ตามสั่ง โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน t-test  

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.1 แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง
แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามล าดับ
แบบสอบถามแบบปลายปิด ปลายเปิด และแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาร้านตามส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้ 
บริการ และ ด้านหลักฐานทางกายภาพ และ 3) ประเมินความพึงพอใจตามรายการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง  

3.2 แบบบันทึกต้นทุนการผลิต ปริมาณขาย รายรับ และก าไร เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ การ
ประกอบการร้านอาหาร ในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ข้อมูลที่สัมภาษณ์และออกแบบ
ตารางให้ผู้ประกอบการบันทกึข้อมูล ได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าวัตถุดิบแยกรายชนิด ราคาขายต่อจาน 
และปริมาณขายต่อวัน 

  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) รายได้ และก าไรก่อน

และหลังการพัฒนาร้านด้วยสถิติ t - test  
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการของผู้บริโภค  
และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดยสัมภาษณ์บุคลากรร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง   
ทีมผู้วิจัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาร้านได้ดังน้ี 

     1.1 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง  พบว่า 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการพิจารณาตามส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร ด้านการให้บริการ และด้านกายภาพ ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมทั้ง 7 
ด้านผู้บริโภคมีความพึงพอใจระดับมาก ( ̅      ) เมื่อพิจารณารายได้พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ขณะที่ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านหลักฐานทางกายภาพผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับปานกลาง เท่ากับ 3.68 และ 
2.93 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ลูกค้า ( ̅      ) และการมีส่วนลดส าหรับลูกค้าประจ า ( ̅      ) และด้านหลักฐานทางกายภาพที่
ผู้บริโภคมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความชัดเจนของป้ายชื่อร้าน การจัดร้านที่สะดุดตาและดึงดูดลูกค้า 
บรรยากาศภายในร้าน และจ านวนโต๊ะเก้าอี้ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58, 3.65, 3.68 และ 3.81 ตามล าดับ 

 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 1.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในร้าน พบว่า จุดแข็ง อันดับที่ 1 ความหลากหลายของ

เมนูอาหาร อันดับที่ 2 ปริมาณอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น อันดับที่ 3 การก าหนดราคาอาหาร/ความคุ้มค่าของราคา 
ส่วน จุดอ่อน พบว่า อันดับที่ 1 บรรยากาศของร้าน อันดับที่ 2 ป้ายหน้าร้าน ป้ายราคาอาหาร การใช้บริการสะดวก 
และอันดับที่ 3 สภาพโต๊ะและเก้าอี้ในการให้บริการลูกค้า  

1.2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โอกาส อันดับที่ 1 การกล่าวถึงของลูกค้า
แบบปากต่อปาก อันดับที่ 2 การมีช่องทางการค้นหาร้านผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Google และ อันดับที่ 3 การ
ปรับปรุงร้านตามความต้องการของผู้บริโภค (ผลรวมคะแนน 0.4) ส่วน อุปสรรค อันดับที่ 1 การย้ายนักศึกษาบาง
คณะไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อันดับที่ 2 การเปิด-ปิดภาคเรียนของนักศึกษา และอันดับที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์ของร้านคู่แข่ง 

จากผลการศึกษา 2 ส่วน ในหัวข้อข้างต้น ได้แก่ ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ของผู้บริโภค 
และจุดอ่อนซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากผู้วิจัย ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงข้อมูลได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แนวทางในการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 

ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ของผู้บริโภค SWOT Analysis (จุดอ่อน) 
1. ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

1.1 บรรยากาศภายในร้านทีส่ะดุดตาและดึงดูดความสนใจ 
1.2 ป้ายชื่อร้านมองเห็นชัดเจน 
1.3 จ านวนโต๊ะ เก้าอี้มีให้บริการอย่างเพียงพอ 

2. ด้านส่งเสริมการตลาด  
2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้า 
2.2 ส่วนลดส าหรับลูกค้าประจ าของทางร้าน 

1. บรรยากาศของร้าน  
2. ป้ายหน้าร้าน และป้ายราคา 
3. สภาพโต๊ะและเก้าอี้ ในการ

ให้บริการ 
 

 
2. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้าน และศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
 2.1 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ใน

การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาร้านโดยมีเป้าหมายการกระตุ้นยอดขายให้มากข้ึน โดยผู้วิจัยได้แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ด้านประกอบไปด้วย 1) ด้านหลักฐานทางกายภาพ และ 2) ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีรายละเอียดของ
รูปแบบแต่ละด้านดังน้ี 

2.1.1 ด้านหลักฐานทางกายภาพ 
    ผู้วิจัยได้พัฒนาทางด้านหลักฐานทางกายภาพโดยมีรายละเอียดดังน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบ

ป้ายหน้าร้านและโลโก้ร้าน การเพ่ิมธงญ่ีปุ่น การเปลี่ยนสีผนังภายในร้านให้ดูสว่างข้ึน การเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะและการ
ตกแต่งบริเวณร้าน การซ่อมแซมฝ้าเพดานที่จากเดิมมีการช ารุด การเปลี่ยนผ้าใบกันสาดให้สว่างสะดุดตา บริเวณ
หน้าร้านจากเดิมเป็นที่ต้ังน้ าซุปผู้วิจัยได้เปลี่ยนเป็นที่จุดน่ังรอสินค้า บริเวณที่บังเตาจากเดิมมีความเก่าจึงติดต้ังโครง
ไม้อัดและได้ประกอบโต๊ะไม้ข้ึนมาใหม่โดยใช้ไม้เก่าของผู้ประกอบการ 

 

    
ภาพที ่1 บริเวณหน้าร้านก่อนการพัฒนา               ภาพที ่2 บริเวณหน้าร้านหลังการพัฒนา 

    
ภาพที ่3 บริเวณภายในร้านก่อนการพัฒนา               ภาพที ่4 บริเวณภายในร้านหลังการพัฒนา 
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ภาพที ่5 สภาพฝ้าเพดานร้านก่อนการพัฒนา               ภาพที ่6 สภาพฝ้าเพดานร้านหลังการพัฒนา 

 
   2.1.2  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

  ผู้วิจัยได้ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และน าไปติดต้ังให้สถานที่ต่างๆ เช่น ภายใน
บริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บริเวณป้ายรถเมล์ และสะพานลอย ดังภาพที่ 7 การส่งเสริมการตลาดโดยการ
ท าบัตรสะสมแต้ม (เมื่อซื้อครบ 5 แต้ม สามารถแลกน้ าอัดลม หรือถ้าสะสมครบ 10 สามารถแลกอาหารได้ 1 เมนู) 
ได้น าไปแจกตามอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ดังภาพที่ 8 และภาพ
ที่ 9 และการจับสลากลุ้นรับของรางวัล (ผู้บริโภคที่มาใช้บริการมีสิทธ์ิจับสลาก 1 คน ต่อ 1 สิทธ์ิ) ดังภาพที่ 10  

 

 
ภาพที ่7 การติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

 

 
ภาพที ่8 การแจกบัตรสะสมแต้ม 

 

 

 
ภาพที ่9 การแจกบัตรสะสมแต้ม                               ภาพที่ 10 การจับสลากลุ้นรับของรางวัล 
 

  2.2 ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
   เป็นการการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ในการประกอบการ

ร้านอาหารตามสั่งทั้งก่อนและหลังการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ รายได้ และก าไร ผลการศึกษาพบว่า 

   การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการพัฒนาร้านมีต้นทุนคงที่รวม 1,816.63 บาท/เดือน และต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อจาน 0.83 บาท เมื่อมีการ
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พัฒนาตามรูปแบบของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงด้านกายภาพ การติดกันสาด การท าป้ายหน้าร้าน การ
ทาสีผนังร้าน การเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะ การซ่อมฝ้าเพดาน และการตกแต่งบริเวณปรุงอาหาร และการประดับตกแต่งร้าน 
ท าให้การพัฒนามีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนคงที่หลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึน
เป็น 2,131.27 บาท/เดือน แต่เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาท าให้มีต้นทุนคงที่เฉลี่ยต่อจานลดลงเหลือ 0.80 บาท/จาน  

ส่วนต้นทุนผันแปรประกอบด้วยค่าวัตถุดิบการผลิตและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การพัฒนามีค่าวัตถุดิบ 37,018.89 บาทต่อเดือนหรือ 444,226.68 บาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
6,062.09 บาทต่อเดือน ท าให้ก่อนการพัฒนามีต้นทุนผันแปรรวม 43,080.98 บาทต่อเดือน ส่วนหลังการพัฒนา
พบว่าร้านต้นหมากอาหารตามสั่งมีค่าวัตถุดิบ 51,989.13 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,278.46 
บาทต่อเดือน ท าให้หลังการพัฒนามีต้นทุนผันแปรรวม 58,267.59 บาท/เดือน และเมื่อคิดต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
พบว่า หลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่งมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อหน่วยเพ่ิมข้ึนจาก 19.70 บาท/จน เป็น 
21.94 บาท/จาน  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขาย ราคาขาย และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ราคาขายเฉลี่ยก่อน
และหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่งยังคงเท่าเดิมคือ 33.29 บาท/จาน แต่ปริมาณขายหลังการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนจาก 2,186.70 จาน/เดือน เป็น 2,655.52 จาน/เดือน ส่งผลให้รายได้รวมต่อเดือนหลังการพัฒนาเพ่ิมข้ึนจาก 
72,795.24 บาท เป็น 88,402.26 บาท ขณะที่ก าไรเฉลี่ยก่อนพัฒนาร้านเฉลี่ย 27,897.61 บาท/เดือน เมื่อมีการ
พัฒนาร้านท าให้มีก าไรเพ่ิมข้ึนเป็น 28,003.40 บาท/เดือน (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 แสดงรายการต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
 

รายการ ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
บาทต่อเดือน บาทต่อป ี บาทต่อเดือน บาทต่อป ี

1. ผลตอบแทน     
1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P) 33.29 33.29 33.29 33.29 
1.2 ปริมาณขาย (Q) 2,186.70 26,240.40 2,655.52 31,866.24 
1.3 รายได้รวม (TR) 72,795.24 873,542.88 88,402.26 1,060,827.13 

2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์     
2.1 ต้นทุนคงที่ (TFC) 1,816.63 21,799.56 2,131.27  25,575.24 
2.2 ต้นทุนผันแปร (TVC) 43,080.98 516,971.80 58,267.59 688,411.12 
2.3 ต้นทุนรวม (TC) 44,897.61 538,771.36 60,398.86 713,986.36 

3. ก าไรรวม () 27,897.63 334,771.52 28,003.40 346,840.77 
 

3. การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง   
 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินผลจากการเปรียบเทียบ

ระดับความพึงพอใจต่อของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมากอาหารตามสั่งก่อนและหลังการพัฒนาตามรูปแบบ
ของการวิจัย และการประเมินผลจากการเปรียบเทียบรายได้รวมและก าไรจากการประกอบการก่อนและหลังการ
พัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัย ผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

          3.1 การประเมินผลรูปแบบการพัฒนาและการส่งเสริมการตลาด  
   เป็นการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านในช่วงก่อนการพัฒนา

และช่วงหลังการพัฒนา โดยท าการทดสอบค่าเฉลี่ยทางสถิติ t-test ตามการประเมินกลยุทธ์การตลาดทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ผลการศึกษาเป็นดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสถิติของความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ก่อนและหลังการพัฒนาร้าน
จ าแนกตามรายด้าน  

เปรียบเทียบหลัง - ก่อนการพัฒนา  ̅  ̅      t    p-value 
(ก่อนพัฒนา) (หลังพัฒนา)   

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.25 4.27 0.307 0.759 
2. ด้านราคา 4.25 4.39 1.902 0.059 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.14 4.45      3.783* 0.000 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 2.93 4.26 10.564* 0.000 
5. ด้านบุคลากร 4.21 4.52 3.990* 0.000 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 4.48 4.56 0.998 0.319 
7. ด้านหลักฐานทางกายภาพ 3.68 4.67 10.060* 0.000 

หมายเหตุ : *  หมายถึง มีระดับนัยส าคัญ .01  
 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จาก
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า  

 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าทางสถิติ t-test เท่ากับ .307, 1.902 
และ .998 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า p-value > .05 แสดงว่าการพัฒนาและปรับปรุงร้านตามรูปแบบของการวิจัยไม่
สามารถท าให้ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการมากกว่า
ก่อนการพัฒนาที่ระดับนัยส าคัญ .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการพัฒนาร้านมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
หลักฐานทางกายภาพที่ท าการปรับปรุงและตกแต่งร้านให้สวยงาม ขณะที่ผู้ประกอบการยังไม่มีการปรับปรุงด้าน
รสชาติ ความหลากหลายของรายการอาหาร และคุณภาพอาหาร รวมถึงยังไม่มีการปรับปรุงด้านการให้บริการที่ตรง
ตามค าสั่งซื้อ   

 2) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านหลักฐานทางกายภาพ มี
ค่าสถิติ t-test ค่าเท่ากับ 3.783, 10.564, 3.990 และ 10.060 ซึ่งทุกด้านมีค่า p-value = .00 จึงสรุปได้ว่า การ
พัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยสามารถท าให้ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านหลักฐานทางกายภาพมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

 เมื่อท าการทดสอบระดับความพึงพอใจในประเด็นย่อยของแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในประเด็นระยะเวลาเปิด-ปิดร้าน และช่องทางการติดต่อของลูกค้าหลัง
การพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในประเด็นการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และการมีส่วนลดส าหรับลูกค้าหลังการ
พัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ด้านบุคลากร ผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยในประเด็นเจ้าของร้านมีบุคลิกภาพที่ดี และความรวดเร็วในการรับค าสั่งซื้อหลังการพัฒนามากกว่าก่อนการ
พัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประเด็นการพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนโยนของเจ้าของร้านหลังการ
พัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ด้านหลักฐานทางกายภาพ หลังการ
พัฒนาผู้บริโภคมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในทุกประเด็นมากกว่าก่อนการพัฒนา กล่าวคือ หลังการพัฒนาตาม
รูปแบบของการวิจัยผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการจัดร้านที่สะดุดตาและดึงดูดความสนใจ จ านวนโต๊ะเก้าอี้มี
ให้บริการอย่างเพียงพอ ป้ายชื่อร้านมองเห็นชัดเจนมี และบรรยากาศภายในร้านที่ดี มากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
3.2 ผลการประเมินจากรายได้และก าไรของการประกอบการ  

 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบรายได้และก าไร ก่อนและหลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบ
ของการวิจัยมีค่าสถิติ t-test เท่ากับ 4.898 และ 3.226 ตามล าดับ มีค่า p-value เท่ากับ .000 และ .003 
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ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่า หลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยท าให้รายได้รวมและก าไรของร้านต้นหมาก
อาหารตามสั่งมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและค่าสถิติของรายได้และก าไร ก่อนและหลังการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง 
 

เปรียบเทียบหลัง-ก่อนการพัฒนา  ̅     t Df  P-Value 
1. รายได้ 749.44 4.989* 26 0.000 
2. ก าไร 281.81 3.226* 26 0.003 

หมายเหตุ : *   หมายถึง มีระดับนัยส าคัญ .01  
  
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีร้านอาหารตามสั่ง สามารถอภิปรายผล
การศึกษาท้ัง 3 ด้านได้ดังน้ี  
 1. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ  
  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านต้นหมากอาหารตามสั่งที่พบว่า เหตุผลในการเลือกใช้
บริการส่วนใหญ่พบว่ารสชาติของอาหาร (ร้อยละ 57.0) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจส่วนใหญ่คือตนเอง (ร้อยละ 
55.0) เหตุผลส่วนใหญ่ท่ีผู้บริโภคมาใช้บริการเพราะปริมาณอาหารกับราคาคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย (ร้อยละ 99.0) และ
รู้จักร้านด้วยตนเองไม่มีบุคคลใดแนะน าร้าน (ร้อยละ 47.0) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช 
(2559) ที่พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลต่อความ ภักดีในการใช้บริการร้านอาหารประเภทตามสั่ง อธิบาย
ได้ว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารประเภทตามสั่ง อย่างเช่น ร้านที่มีเมนูหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล
ไม่แพงเกินไป หรือถ้าหากราคาแพงก็ต้องมีรสชาติที่อร่อย เหมาะสมกับราคา ความสะดวกในการเดินทาง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกและคนขายที่สุภาพ เต็มใจให้บริการ บริการด้วยความเป็นกันเองเหล่าน้ีล้วนเป็นพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับแนวคิดของธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557) เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเป็น
การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งการบริโภคอาหารที่รับประทานตาม
ความต้องการจากรสชาติของอาหาร ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ดังน้ันแล้วพฤติกรรมการบริโภคอาหารอาจจะกล่าวได้
ว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพ่ือให้ได้รับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ 
 
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาด (7P’s) ก่อนและหลังการพัฒนาร้าน  
  ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ก่อนการพัฒนาพบว่า ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายด้านพึงพอใจในด้านกระบวนการการให้บริการมากที่สุด ในด้าน
หลักฐานทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับชนากานต์ 
จันทรการ (2557) พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดการใช้บริการร้านอาหารผู้ใช้บริการให้ความส าคัญในระดับ
น้อยที่สุด 2 อันดับสุดท้ายคือ คือ ด้านสถานที ่และด้านส่งเสริมการตลาด และยังสอดคล้องกับดนุรัตน์ ใจดี (2553) 
ที่พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และยัง
สอดคล้องกับวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) ทีพ่บว่า ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการขาย ดังน้ันคณะผู้วิจัยน าผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ให้คะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุดไปก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้านหลักฐานทางกายภาพ 
และด้านการส่งเสริมการตลาด และผลการวิจัยพบว่าหลังการพัฒนาและปรับปรุงร้านด้านกายภาพท าให้ผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจทั้งด้านกายภาพ โดยเริ่มต้ังแต่ป้ายชื่อหน้าร้าน จ านวนโต๊ะเก้าอี้ภายในร้าน เก้าอี้ส าหรับน่ังรอ และ
บรรยากาศโดยรวมในร้านที่ดีข้ึนจนแปลกตา ท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียล และการ
แจกบัตรสะสมแต้มเพ่ือรับส่วนลด รวมถึงการกระตุ้นยอดขายด้วยการก าหนดของรางวัล เพ่ือท าให้ผู้บริโภคมีความ
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พอใจเพ่ิมข้ึน ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลวิจัยของวรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จัดการส่งเสริมการตลาด เช่น 
มีบัตรส่วนลด หรือบัตรสะสมแต้ม และควรรักษาคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่
เลือกมาใช้บริการ เมื่อคณะผู้วิจัยท าการพัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่งตามรูปแบบของการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมี
มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดทั้ง 7 ด้านเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะด้าน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านหลักฐานทางกายภาพ ที่พบว่าหลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอมากกว่าก่อน
การพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญที่รับ .01 ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการที่ผู้บริโภคเห็น
ว่าหลังการพัฒนาตามรูปแบบการวิจัยแล้วไม่ท าให้มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ และยังสอดคล้องกับเชิด
ศักด์ิ  เรือนค า (2554) ท่ีพบว่า การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีความเป็นสากล 
ส่งผลให้กิจการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  แต่ล าดับความส าคัญของปัจจัยการใช้บริการที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญไม่สอดคล้องกับผลวิจัยของวิชยา ทองลัพท์ (2559) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการร้านอาหารมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ ทั้งน้ีล าดับความส าคัญที่ผู้บริโภคให้อาจมีความแตกต่าง
กัน ข้ึนอยู่กับสภาพและบริบทของร้านอาหารแต่ละร้าน ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บรกิารส่วนใหญ่แตกต่างกัน  
 
 3. การวิจัยและพัฒนา  
  ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการประกอบการร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดยใช้รูปแบบ
ของการวิจัยและพัฒนา ที่เริ่มจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง และจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส และอุปสรรค แม้กิจการจะ
มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนแต่กิจการก็สามารถขายสินค้าได้มากข้ึน มีผู้บริโภครู้จักร้านและตามมาใช้บริการจากกิจกรรมโฆษณา
และส่งเสริมการตลาด ทั้งการแจกบัตรสะสมแต้ม การสั่งอาหารแล้วได้จับรางวัล และการประชาสัมพันธ์ร้านทั้ง
รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลที่มีความเป็นสากลและเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน จะท าให้กิจการมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบรายได้
และก าไรของการประกอบการก่อนการพัฒนาและหลังพัฒนา พบว่า การประกอบการมีรายได้และก าไรมากกว่า
ก่อนการพัฒนาร้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับเชิดศักด์ิ เรือนค า (2554) ที่พบว่า การ
พัฒนาร้านต้นหมากอาหารตามสั่ง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยเป็นฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.1 จากผลการวิจัยการส่งเสริมการตลาดร้านต้นหมากอาหารตามสั่งท าให้ยอดขายของร้านเพ่ิมข้ึนได้ 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม ผู้บริโภคนักเรียน 
นักศึกษา ผู้ประกอบการจึงควรมีการส่งเสริมทางการตลาดโดยการการสะสมแต้มให้ครบ 5 แต้ม เพ่ือแลกน้ าอัดลม 
แต่ถ้าผู้บริโภคเป็นกลุ่มวัยท างานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการด าเนินการส่งเสริมการตลาดตามปริมาณที่
สั่งซื้อ เช่น สั่งซื้ออาหารจ านวน 30 กล่องข้ึนไปแถมฟรี 1 กล่อง เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้กลับมาใช้บริการซ้ า 

 1.2 เน่ืองจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาท าให้มีช่วงเวลาในการมาใช้บริการจ ากัดเฉพาะช่วง
พัก ท าให้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการพร้อมกันเป็นจ านวนมาก ฉะน้ัน ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและปรับปรุง
การให้บริการอาหารที่รวดเร็วย่ิงข้ึน เริ่มต้ังแต่การรับค าสั่งซื้อ การรับช าระ และการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือให้พร้อมกับ
ผู้บริโภคกลุ่มต่อไป    

 1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าของร้านเป็นผู้บริโภคเป็นกลุ่มเดิมที่ชื่นชอบในรสชาติอาหาร ฉะน้ัน 
เพ่ือเพ่ิมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ให้หลากหลายมากข้ึน ผู้ประกอบการควรปรับรสชาติอาหารให้เหมาะสมผู้บริโภคกลุ่มอื่น 
หรือควรปรับวิธีการให้บริการโดยการสอบถามรสชาติของอาหารที่ผู้บริโภคชอบ  
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 1.4 หลังจากมีการวิจัยและพัฒนาร้านท าให้ผู้บริโภคชื่นชอบและมาใช้บริการเพ่ิมข้ึน เพ่ือรักษา
ลูกค้าและยอดขายไว้ ผู้ประกอบการควรปรับปรุงการดูแลรักษาความสะอาด ทั้งพ้ืน ผนัง ของตกแต่งร้าน บริเวณที่
ปรุงอาหารให้มสีภาพสะอาดและถูกสุขอนามัยทั้งภายในและภายนอกร้านอย่างสม่ าเสมอ  

 1.5 ผู้ประกอบการควรเพ่ิมช่องทางการรับค าสั่งซื้อที่ทันสมัยผ่านสื่อออนไลน์ และควรมีการจัดการ
ให้บริการแบบจัดส่งถึงที่ โดยติดต่อกับผู้ประกอบการที่ท าหน้าท่ีจัดส่งสินค้าผ่านแอพลิเคชันในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือ
ตอบสนองความสะดวกสบายของผู้บริโภค และเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดของผู้ประกอบการที่ไม่สามารถบริการจัดส่งอาหาร
ได้เอง 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยครั้งน้ีได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
 2.1 ควรเลือกผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและพร้อมจะสนับสนุนโครงการทั้ง

ด้านก าลังกายและงบประมาณ 
2.2 ควรเพ่ิมระยะเวลาของโครงการเพ่ือสามารถเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง และเพียงพอแต่การน าไปเปรียบเทียบ 
2.3 ควรมีการวัดเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สามารถประเมินผลได้ โดยสามารถระบุสื่อและ

ระบุเครื่องมือ ในการส่งเสริมการตลาดที่ท าให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการ  
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การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของ
ชุมชนในเขตพื้นที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

COMMUNITY PARTICIPATION PROCESS IN INCREASING COMMERCIAL 
AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF 

HOO THAMNOP SUB-DISTRICT, PAKHAM DISTRICT, BURIRAM PROVINCE 
ฐิติพร วรฤทธ์ิ1 พัชราวรรณ อาจหาญ1 วณิชา แผลงรักษา1 และ จงกล ศริิประภา1 

Titiporn Walalite, Patcharawan Ardharn, Wanicha Plangruksa and Jongkon Siriprapa  

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและ
ประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนในชุมชนพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนทั้งสิ้น   
45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และวิเคร าะห์ข้อมูลแบบอุปนัย  
และน าเสนอข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส าคัญในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยผู้น าจะเป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมที่ดี สร้างกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่
ยอมรับร่วมกัน และตัวของสมาชิกในชุมชนเองก็ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยเช่นกัน โดยผู้น าชุมชนจะ
เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างย่ังยืน และหากมีการจัดกิจกรรม
ด าเนินโครงการจะชุมชนจะมีการแบ่งโซนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วร่วมท ากิจกรรมในหมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลางซึ่ง
หมู่บ้านที่ถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลางจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางหมู่บ้านอื่น ๆ ประชาชนในชุมชนสามารถเดินทาง
มายังจุดนัดหมายได้สะดวก โดยประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมคือ ชุมชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจาก
ผู้น าชุมชนโดยผ่านทางเสียงตามสายในหมู่บ้าน และการนัดหมายประชุม สถานที่ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการของ
ชุมชนมีค่อนข้างน้อย ส่วนมากนิยมนัดหมาย ประชุมรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่บ้านพักของตัวแทน หรือผู้น าชุมชน อีก
ทั้งอาชีพบางอาชีพ เป็นการร่วมกลุ่มเพียงแค่ในครัวเรือน มีการผลิตหรือสอนกันในเครือญาติเท่าน้ัน และหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการไม่ได้มีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง  ท าให้บางโครงการด าเนินงานแค่ช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ก็ล้มเลิกไป และแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมใน
การค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ผู้น าชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือโครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
อื่นที่มีความหลากหลายย่ิงข้ึน เช่น โทรศัพท์ Line Facebook และการประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก และควรมีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม (2) กระบวนการ
มีสวนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การวางแผนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จน้ัน กระบวนการ
ด าเนินงานควรจะมาจากตัวของชุมชน โดยผู้น าชุมชนควรมีการปรึกษาหารือกับชุมชน มีการก าหนดกฎเกณฑ์การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้า และความพึงพอใจที่ตรงกัน การด าเนินงานจะต้องเป็นไปลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป และเกิดจากความสมัครใจ และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ (3) กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องควรมีการประชุมชี้แจงโครงการวิจัยต่อชุมชนเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย ท าให้ชุมชนมองเห็นภาพและเข้าใจรายละเอียดของโครงการมากข้ึน จึงเห็นได้ว่าความ
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ร่วมมือจากประชาชนในแต่ละชุมชนน้ันจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหลาย ๆ ฝ่ายได้
ด าเนินการประสานกับประชาชนในชุมชน อีกท้ังท าการโน้มน้าว หรือชักจูงให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ (4) กระบวนการในการประเมินผลการพัฒนา ประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนถือเป็นปัจจัยหลักที่ผู้เข้าร่วมโครงการคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม โครงการวิจัยใน
ครั้งน้ีไม่ได้ให้ผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นเงิน วัตถุ หรือผลตอบแทนของผู้ใดผู้หน่ึง แต่โครงการวิจัยน้ีได้
ให้ผลตอบแทนในรู้ขององค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือน าไปประกอบอาชีพนอกเหนือจากอาชีพหลัก อีกทั้งก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคี เกิดการเสียสละเพ่ือผู้อื่นและส่วนรวมเพ่ิมมากข้ึน 
และ (5) กระบวนการในติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลผล โดยชุมชนเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้น าชุมชน จน
ขาดการติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง ให้มองไม่เห็นถึงปัญหา ข้อบกพร่อง รวมแนวทางในแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง คณะผู้วิจัย ผู้น าชุมชน และที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งน้ี ได้มีการเสนอแนะให้ชุมชนลองคิดบททวนปัญหา 
และวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งกระตุ้นให้ชุมชนมีความมั่นใจในการกล้าแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ 
 กระบวนการมีส่วนร่วม การเพ่ิมมูลค่า สินค้าทางการเกษตร 
 

ABSTRACT 
 This research was qualitative research. The purpose were 1) To study the participatory 
processes and issues of community participation processes in increasing the value of commercial 
agricultural products in the area of Hoo Thamnop Sub-District, Pakham District, Buriram Province. 
2) To study the guideline for the development of community participatory processes in increasing 
the value of commercial agricultural products of the community in the area of Hoo Thamnop 
Sub-District, Pakham District, Buriram Province. Data were collected from Sub-District and 45 
representatives in community area of Hoo Thamnop Sub-District, Pakham District, Buriram 
Province. Data collection tools included interviews, observation and inductive data analysis and 
information presentation by descriptive lectures which was found that most community leaders 
played an important role in enhancing community participation processes by encouraging 
members to participate, creating a good culture, establishing common accepted practices and 
the community members themselves were aware of their role as well, and community leaders 
would be the public relations facilitators to clarify to the community the importance of 
participating in the project or activities that would benefit the development of community 
potential and strengthen the community sustainably. If the project activity was organized, the 
community would divide the neighboring village zones and co-operate in the village center, 
where the village chosen as the center would be the village in the middle of the other villages. 
People in the community could easily come to the appointment. The problem of the 
participatory process was that the community got the information from community leaders 
through the announcement in the villages and appointments, place of activities, or a community 
project were relatively less. Most appointments, meetings, grouping activities organized at the 
host's agent or community leaders, and some occupations were just joining in the household in 
order to produce or teach by relatives only. And after the completion of the project, there was 
no continuous evaluation, and monitoring, so that some projects were only operational for a 
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short period of time. The guideline for the development of community participatory processes in 
increasing the value of commercial agricultural products of the community in the area of Hoo 
Thamnop Sub-District, Pakham District, Buriram Province, were (1) Participation in problem finding 
and causes of problems, community leaders should promote information or other projects 
through various channels such as mail merge, electronic media, and Publicity, word of mouth 
and community leaders should had been informed in advance to make an appointment or 
information, so that villagers were preparing to attend the meeting. (2) The processes involved in 
planning operations, planning for success should come from the community, community leaders 
should be consulted with the community. There should be clear rules of conduct, also 
strengthen the knowledge and satisfaction, operations must be gradual and voluntary, and the 
needs of the community were important. (3) Process of participation in activities, those involved 
should have a meeting to clarify the research project to the target community in order to 
understand the purpose of the research, enabling communities to visualize and understand the 
details of the project more. It could be seen that the participation of citizens in each community 
that would occur when people were involved with the project, many parties were conducted in 
coordination with the community as well as convincing or inducing the participation of the 
community in the projects operation leading to success. (4) Process for development evaluation, 
benefits or returns were a major factor that the participants expect to receive personal, social 
benefits. This research project did not provide benefits in the form of monetary compensation, 
object or return of any one but this research project provided a return on sharing knowledge for 
the purpose of pursuing a career outside of the main occupation It also brought together groups 
to exchange, learn, create harmony, sacrifice for others and increase community and (5) 
Community monitoring and supervising processes, confidence and trust in community leaders 
causing of lacking of follow-up and self-evaluation, made them invisible to the problem of 
defect, as well as the way to solve problems manually. Researchers, community leaders and 
participants in this research had suggested to the community to think about the problem and 
how to fix it manually, so communities were encouraged to have the confidence to dare 
comment, suggestions that were beneficial to the community. This would lead to sustainable 
development in the future. 
 
Keywords 
 Participation Process, Value Increasing, Agricultural Products  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาคเกษตรหรือภาคชนบทเป็นรากฐานที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย มีประชากรในภาคเกษตรกรถึง
ประมาณ 25 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด โดยพืชส าคัญที่มีสัดส่วนใน GDP ภาคการเกษตร
ถึงร้อยละ 80 คือข้าว และยางพารา จึงไม่ต้อสงสัยว่าท าไมไทยจึงเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกทั้งการ
ส่งออกข้าวและยางพารา แต่อาชีพเกษตรกรกลับเป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าอาชีพอื่น ๆ อีกท้ังยังมีหน้ีสินที่
เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรตามมาอีกด้วย สาเหตุหน่ึงอาจเป็นเพราะพ่อค้าคนกลาง เน่ืองจากราคาที่พ่อค้า
คนกลางได้ท าการรับซื้อสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรน้ันเป็นราคาท่ีต่ ามาก แต่กลับไปขายต่อได้ในราคาท่ีสูงข้ึน 
ส่วนต่างจ านวนมากน้ีท าให้ก าไรเกือบทั้งหมดตกไปอยู่กับพ่อค้าคนกลาง   
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 ปัจจุบันการผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมีอัตราการแข่งขันสูง  ส าหรับสินค้า ด้านอาหาร  
สิ่งส าคัญนอกเหนือจากคุณภาพด้านหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 
GMP) ที่ยังคงมีความส าคัญในกระบวนการผลิตเป็นอันดับแรกที่จะส่งผลถึงคุณภาพและความปลอดภัยที่ผ่านทาง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น อ.ย. มอก. มผช. เป็น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของฝากของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความส าคัญกับการสร้างงาน สร้าง
รายได้แก่เกษตรกร จึงสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปสินค้าเกษตร  ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ให้การพัฒนาสินค้าไปสู่คุณภาพการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุม
ผู้บริโภค แต่สิ่งส าคัญอีกประการหน่ึงในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค คอื บรรจุภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะต้อง
มีคุณสมบัติในการคุ้มครองสินค้าแล้ว ความสวยงาม ดึงดูดใจ ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก็เป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเช่นเดียวกัน (กองแผนงาน 
กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร หมายถึงการน าผลิตผลทางการเกษตรมาแปรสภาพจากลักษณะเดิมไป  
เป็นกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ซึ่งอาจเกิดจากการแปรสภาพตามธรรมชาติให้ต่างไปจากเดิมเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีทั้งสินค้าเกษตรด้านที่ไม่ใช่อาหารและด้านอาหาร การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้าน
อาหารจะมีกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้สินค้ามีราคาและมูลค่ามากกว่าที่เคยมี   
ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตรลดลง เพราะสินค้าเกษตรมี
ลักษณะที่ใหญ่และกินเน้ือที่มาก (Bulky) จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตรเป็นรายการหน่ึงที่ส าคัญของ
ต้นทุนการตลาด การแปรรูปก่อให้เกิดธุรกิจต่อเน่ือง เช่น โรงงานน้ าตาล ผลิตภัณฑ์หลักของโรงงานคือน้าตาล  
ตามด้วยผลพลอยได้ ได้แก่ ชานอ้อยสามารถนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง  วัตถุดิบในการผลิตเย่ือกระดาษและไม้อัด  
(กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง โดยยึด
หลักการพัฒนาจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) ให้ ชุมชนเป็นผู้คิดและมีส่วนร่วมในการท างานต้ังแต่เริ่มก าหนด
นโยบาย จนสิ้ นสุ ด ข้ั นตอนสุดท้ายในการ ติดตามประเมินผล  การ พัฒนาชุมชนแห่ งการ เรี ยนรู้หรื อ  
การพัฒนาท่ีเน้นให้สมาชิกชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุด้วยผล และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพ
ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมได้หากแต่การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การท างานจากเดิมมาเป็น
การประสานความรู้ที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนและความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนเข้าด้วยกัน (ครรชิต 
พุทธโกศา, 2554) เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดย
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์การพัฒนาเป็นเพียงผู้มีบทบาทในการประสานและผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
ทางออกท่ีส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาวและย่ังยืนมากกว่า จากความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการแบบมี
ส่วนร่วมข้างต้น จึงเห็นว่าโครงการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสะท้อนภาพการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ตัวแทนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรในเขต
พ้ืนที่ต าบลหูท านบ จ านวน ทั้งสิ้น 45 คน  
 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  งานวิจัยน้ีเป็นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสรุปภาพรวมการด าเนินงานเพ่ือให้ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี
ครอบคลุมทั้งมิติเชิงลึกและกว้าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชน การประกอบอาชีพ          
องค์ความรู้ในสินค้าทางการเกษตรของชุมชน การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน การเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระบวนการการท างานร่วมกันของคน
ในชุมชน เพ่ือสร้างข้อสรุปการก าหนดค้นหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน  

  การตรวจสอบข้อมูลให้มีความแม่นย าและความน่าเชื่อถือ คณะผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า ได้แก่ 1) ด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน 2) ด้านผู้วิจัย  
โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ และ 3) ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นการวิจัยซึ่งนอกจากจะใช้วิธีการศึกษาเอกสารแล้ว
ยังใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant 
Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่คณะผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด   
การจัดสนทนากลุ่ม การส ารวจของชุมชน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดแหล่งของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  1.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ประกอบด้วยข้อมูลด้านบริบทของชุมชน การประกอบ
อาชีพ องค์ความรู้ในสินค้าทางการเกษตรของชุมชน การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน การเพ่ิมมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชน รวมทั้งผลการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระบวนการท างาน
ร่วมกันของคนในชุมชน โดยการสนทนาพูดคุยกับชุมชน ซึ่งวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
   1.1  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
   1.2  การสนทนากลุ่ม (Focus group)  
   1.3  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation)  
  2.  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิของการวิจัยน้ี
ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documents) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัยและแนวคิดรวมทั้ง
ทฤษฏีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่น ามาก าหนดกรอบแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบล  
หูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

  ในการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะปฏิบัติการ และระยะ
สรุปผล/ประเมินผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
  ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ 
  เป็นการเตรียมชุมชนเพ่ือให้มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย โดยมุ่งเม้นให้เกิดสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างผู้วิจัย ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ภายในชุมชนหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัด
บุรีรัมย์ 
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   1.1  ประสานงาน (เตรียมพ้ืนที่ เตรียมคนท างาน)  
   1.2  ทบทวนโจทย์วิจัยร่วมกัน  
   1.3  ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยต่อชุมชนเป้าหมายเพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการด าเนินงาน
วิจัย ปรับแนวคิดภาคีในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์
ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์  
   ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ 
   ในระยะปฏิบัติการ คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการปฏิบัติการเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้
ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
    1.1  ศึกษาบริบทของชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
    1.2  ศึกษาประเด็นปัญหา ของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น ปัญหา หรืออุปสรรค 
ที่เกิดข้ึนในกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย แล้ว
ท าการสรุปประเด็นปัญหาที่พบ        
    1.3  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดหมวดหมู่ 
เรียบเรียง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอข้อมูลให้สมาชิกกลุ่มรับรู้ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล พร้อม
ทั้งค้นหารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชน 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังน้ี 
    2.1  ศึกษาแนวทางร่วมกับชุมชนในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชน แล้วน ามาวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่ กลุ่มสมาชิก 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง        
    2.2  วิเคราะห์ สรุป แนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนในชุมชน 
โดยผ่านการแสดงความคิดเห็น การเสวนากลุ่ม การจัดเวทีกลุ่มสมาชิก การปรึกษาหารือ การค้นหาข้อมูลการพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้วิธีการจัด
หมวดหมู่ เรียบเรียง วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอข้อมูลให้ชุมชนรับรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล พร้อมทั้งค้นหาแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน    
    2.3  จัดเวทีคืนข้อมูลเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดการน าความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้และด าเนินกิจกรรมลักษณะหรือ
โครงการอื่นที่คล้ายคลึงกัน 
  ระยะที่ 3 ระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา 
   ในระยะสรุปผล/ประเมินผลการศึกษา คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการปฏิบัติการเพ่ือท าการ
สรุปผลและประเมินผลข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงแบ่งระยะสรุปผล/
ประเมินผลการศึกษาออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
    3.1 ถอดบทเรียนภาพรวมการด าเนินงานของโครงการวิจัย เ พ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 
    3.2 วิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
 1.  ผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า 
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส าคัญในการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผู้น าจะเป็นผู้กระตุ้นให้
สมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมที่ดี สร้างกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ยอมรับร่วมกัน และตัวของสมาชิกใน
ชุมชนเองก็ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยเช่นกัน โดยผู้น าชุมชนจะเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ชุมชน
เห็นถึงความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพขอ ง
ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างย่ังยืน และหากมีการจัดกิจกรรมด าเนินโครงการชุมชนจะมีการแบ่งโซน
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วร่วมท ากิจกรรมในหมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลางซึ่งหมู่บ้านที่ถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลางจะเป็น
หมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางหมู่บ้านอื่น ๆ ประชาชนในชุมชนสามารถเดินทางมายังจุดนัดหมายได้สะดวก โดยประเด็น
ปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า 1) ชุมชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้น าชุมชนโดยผ่านทาง
เสียงตามสายในหมู่บ้าน และการนัดหมายประชุม แต่เน่ืองในบางกรณี การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ท าให้มี
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนน้อย ประกอบกับชุมชนบางแห่งยังขาดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2) สถานที่
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการของชุมชนมีค่อนข้างน้อย ส่วนมากนิยมนัดหมาย ประชุมรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่บ้านพัก
ของตัวแทน หรือผู้น าชุมชน เช่น ศาลาประชาคม หรือสหกรณ์หมู่บ้านมีเพียงแค่บางหมู่บ้าน ศาลาประชาคมถูกทิ้ง
ร้างชุมชนไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ท าให้ไม่เกิดพ้ืนที่ใช้สอย 3) อาชีพบางอาชีพ เป็นการร่วมกลุ่มเพียงแค่ในครัวเรือน 
คือมีการผลิตหรือสอนกันในเครือญาติเท่าน้ัน ยังไม่ได้มีการเผยแพร่อาชีพน้ันไปยังครัวเรือนอื่น  ท าให้ตัวผลิตภัณฑ์
น้ัน จ าหน่ายได้แค่ชุมชน ไม่สามารถขยายตลาดไปยังช่องทางการจ าหน่ายอื่น เน่ืองจากก าลังการผลิต วัตถุดิบ และ
ต้นทุนไม่เพียงพอ และ 4) การด าเนินโครงการของชุมชนส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในช่วง
เริ่มต้นโครงการ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไม่ได้มีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ท าให้บาง
โครงการด าเนินงานแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ล้มเลิกไป 
 2.  แนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ประสบความส าเร็จ คือ ผู้น าและชุมชนต้องมีความเสียสละ ทั้งเวลาและ
ผลประโยชน์ส่วนตน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการต้องยึดหลักคุณธรรม ความเป็นกลาง 
ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย์ และมีความไว้วางใจ มีการปรึกษาหารือเมื่อเกิดปัญหา 
และชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเชื่อมั่นในกระบวนการท างานของกลุ่ม ไม่ซ้ าเติมกันและกันเมื่อเกิด
ความผิดพลาด มีการความแรงร่วมใจกันท างาน โดยแนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมนในข้ันตอน
การค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา การด าเนินกิจกรรม การประเมินผลการพัฒนา และการประเมินการพัฒนา 
สรุปได้ดังน้ี 1) ข้ันตอนการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ชุมชนหูท านบได้ให้ความส าคัญกับผู้น าชุมชน โดยมี
การแสดงความคิดเห็น ความต้องการ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแผนการด าเนินงานผ่านทางการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน แต่เน่ืองจากการเข้าร่วมประชุมชาวบ้านจะรับทราบว่ามีการจัดประชุมโดยผ่านทางประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน ซึ่งอาจยังไม่ทั่วถึง ท าให้ชาวบ้านบางส่วน บางพ้ืนที่ขาดการรับรู้ข่าวสาร ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น ดังน้ันผู้น าชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือโครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทางอื่นที่มีความ
หลากหลาย เช่น จดหมายเวียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก และควรมีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารหรือนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือให้ชาวบ้านได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม 2) ในการวางแผ นการ
ด าเนินงาน ชุมชนหูท านบเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในระดับหน่ึงโดยในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะมาจากคิดและการตัดสินใจของผู้น าชุมชน แต่ในการวางแผนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ
น้ัน กระบวนการด าเนินงานควรจะมาจากตัวของชุมชน โดยผู้น าชุมชนควรมีการปรึกษาหารือกับชุมน มีการก าหนด
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กฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจน อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้า และความพึงพอใจที่ตรงกัน การด าเนินงานจะต้อง
เป็นไปลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และเกิดจากความสมัครใจ และความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 3) ข้ันตอนการ
ด าเนินกิจกรรม คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ ท าให้ขาดความ
สนใจในการเข้าร่วมโครงการ ดังน้ันทางผู้น าชุมชน คณะผู้วิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการ ประชุมชี้แจง
โครงการวิจัยต่อชุมชนเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการวิจัย ท าให้ชุมชนมองเห็นภาพและ
เข้าใจรายละเอียดของโครงการมากข้ึน และเกิดการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย ผู้น าชุมชน 
และชุมชนเป้าหมาย จึงเห็นได้ว่า ความร่วมมือจากประชาชนในแต่ละชุมชนน้ันจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับโครงการหลาย ๆ ฝ่ายได้ได้ด าเนินการประสานกับประชาชนในชุมชน อีกทั้งท าการโน้มน้าว หรือชักจูง
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จ 4) ข้ันตอนการประเมินผลการ
พัฒนา ประโยชน์หรือผลตอบแทนถือเป็นปัจจัยหลักที่ผู้เข้าร่วมโครงการคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว 
สังคม ในการเข้าร่วมโครงการของชุมชนส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเสียเวลา ค่าเบี้ย
ประชุม อาหารกลางวัน หรืออาหารว่าง และ 5) ข้ันตอนการพัฒนา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และก ากับดูแลผลของโครงการโดยผ่านทางน าชุมชน โดยชุมชนเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวผู้น าชุมชน จนขาดการ
ติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง ให้มองไม่เห็นถึงปัญหา ข้อบกพร่อง รวมแนวทางในแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
คณะผู้วิจัย ผู้น าชุมชน และที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งน้ี ได้มีการเสนอแนะให้ชุมชนลองคิดบททวนปัญหา และ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง อีกทั้งกระตุ้นให้ชุมชนมีความมั่นใจในการกล้าแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชนแก่ชุมชน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1.  ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมและประเด็นปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์  โดย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม ข้ันตอนการมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ข้ันตอนการประเมินผลการพัฒนา 
โดยในภาพรวมพบว่า ชุมชนได้รับทราบข้อมูลการจัดโครงการแต่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดโครงการเท่าที่ควร โดย
ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้น าชุมชนโดยผ่านทางเสียงตามสายในหมู่บ้าน และการนัดหมายประชุม 
สถานที่ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการของชุมชนมีค่อนข้างน้อย ส่วนมากนิยมนัดหมาย ประชุมรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่
บ้านพักของตัวแทน หรือผู้น าชุมชน อีกทั้งอาชีพบางอาชีพ เป็นการร่วมกลุ่มเพียงแค่ในครัวเรือน มีการผลิตหรือสอน
กันในเครือญาติเท่าน้ัน และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไม่ได้มีการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง ท าให้
บางโครงการด าเนินงานแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ล้มเลิกไป  
 2.  แนวทางในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ประสบความส าเร็จ คือ ผู้น าและชุมชนต้องมีความเสียสละ มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการต้องยึดหลักคุณธรรม ความรับผิดชอบร่วมกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย์ 
และมีความไว้วางใจ และชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีเชื่อมั่นในกระบวนการท างานของกลุ่ม ไม่ซ้ าเติม
กันและกันเมื่อเกิดความผิดพลาด มีการความแรงร่วมใจกันท างาน การที่ชุมชนเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการ การเมือง เพ่ือที่จะก าหนดความต้องการของตนเองในชุมชนได้ซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนจะได้มองเห็นถึงคุณค่าสิ่งที่ตนเองได้
กระท าลงไป เมื่อการกระท าดังกล่าวน้ันเกิดเป็นเหตุเป็นผลทั้งแง่ผลดี และเสียต่อกิจกรรมน้ัน ๆ ของชุมชน ท าให้



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

311 
 

ประชาชนได้เรียนรู้ถึงปัญหา และแนวทางพัฒนาแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
  1.1  หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ด้านการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิง
พาณิชย์ โดยควรสนับสนุนให้มีเครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ การ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของชุมชน ตลอดจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ 
  1.2  หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมกระบวนมีส่วนร่วมในชุมชนเพ่ือให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในแง่ของวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ผลการวิจัยในครั้งน้ีได้ข้อค้นพบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนา
ชุมชน และส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดจากการท าวิจัยครั้งน้ี เช่นการจัดการตนเองของชุมชน การเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ประสบผลส าเร็จ และความล้มเหลวในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของกลุํม เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางใน
การเพ่ิมมูลคําสินค๎า และเพ่ือศึกษากระบวนการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอ
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยกลุํมเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี ได๎แกํ สมาชิกกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระ
เสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จ านวน 20 คน เกิดจากสมาชิกกลุํมที่เข๎ารํวมด๎วยความสมัครใจ โดยเก็บ
รวบรวมข๎อมูลในประเด็นการวิจัย วิธีการศึกษาเอกสาร และวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นการสัมภาษณ์ผู๎ให๎
ข๎อมูลส าคัญ 
 ผลการวิจัย พบวํา 1) สมาชิกกลุํมในหมูํบ๎านสํวนใหญํมีรายได๎จากการประกอบอาชีพท านา อาชีพเลี้ยง
สัตว์ การท าเกษตร สมาชิกในกลุํมมีจ านวน 120 คน  2) สภาพปัจจุบันและปัญหาของกลุํมโรงสีข๎าว คือ ราคาข๎าว
ตกต่ า กลุํมขายข๎าวได๎น๎อยลง สมาชิกขาดทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องสีข๎าวที่มีขาดคุณภาพหรือคุณภาพที่
ลดลง และขาดชํองทางการจัดจ าหนํายสินค๎าท่ีผลิตออกมา และแนวทางแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน สมาชิกได๎มีการเสนอ
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาโดยการแปรรูปข๎าวเป็นขนม คือจะท าการแปรรูปเป็นขนมข๎าวแต๋น เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
สมาชิกในกลุํมมีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน 3) กระบวนการในการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว สมาชิกเสนอจะท าการ
แปรรูปข๎าวเป็นขนมข๎าวแต๋น โดยกลุํมมองวําการแปรรูปข๎าวเป็นขนมข๎าวแต๋นน้ันท างําย สามารถใช๎วัตถุดิบที่มีใน
ชุมชน และสามารถเก็บไว๎ได๎นาน และจะสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํมได๎มากข้ึน 
 
ค าส าคัญ 
 การเพ่ิมมูลคําสินค๎า การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน ข๎าว 
 

ABSTRACT 
 This research to study the context of the group to study current problems and 
guidelines for increasing product value and to study the value-adding process of Ban Huadong, 
Tambon Phrasao, Mahachanachai District, Yasothon. From voluntary group members by collecting 
data on research issues How to study documents and in-depth interview methodology, 
interviewing key informants.  
 The result found that 1) the most village group members had income from rice 
farming. Animal husbandry, farming, members of the group are 120 people. 2) Current conditions 
and problems of rice mill groups are the price of rice falling, the group sold less rice. Members 
lack product processing skills. Rice milling machines that lack quality or reduced quality and lack 
of distribution channels for manufactured products and solutions to problems that arise 
members have proposed guidelines for solving problems by processing rice into sweets. Is 
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transform into rice cakes to increase income for members of the group with more income. 3) The 
process of increasing the value of rice mill products members propose to do rice processing as 
rice crackers. The group saw that rice processing was a rice cracker made easy. Can use raw 
materials in the community And can be stored for a long time And will be able to generate more 
income for the group 
 
Keywords 
 value adding, economic development, community, rice 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา มีการด าเนินนโยบายสร๎างองค์ความรู๎แกํประชาชนในระดับตําง ๆ 
โดยเน๎นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผํานนโยบายการศึกษาและการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยํางย่ิงใน
การด าเนินพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎กับชุมชนด๎วยการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
เพ่ือให๎ประชาชนที่วํางงานตลอดจนผู๎ที่ต๎องการประกอบอาชีพอิสระสามารถด าเนินการได๎ เพ่ือมุํงสํงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ประกอบกับการมุํงสร๎างความเข๎มแข็งของคนในชุมชนในท๎องถ่ิน
ตําง ๆ อันเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎เป็นการรวมกลุํม และสร๎างความเข๎มแข็งในการด าเนินงาน
โดยมีหนํวยงานภาครัฐสนับสนุนการด าเนินงาน สํงเสริมการประกอบการด๎านตําง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการรวมกลุํม
อาชีพเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชนเป็นการจัดต้ังกลุํมวิสาหกิจชุมชนภายใต๎พระราชบัญญัติสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ที่มีหนํวยงานรองรับตามพระราชบัญญัติ คือ คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือด าเนินงานพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชน (อัจฉรา มลิวงค์ และขจรศักด์ิ วงศ์วิราช, 2554)  
              ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได๎มุํงเน๎นและสํงเสริมการ
พัฒนาประเทศให๎บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการ
เข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็งแขํงขันได๎ มีเสถียรภาพและมีความย่ังยืน สร๎า งความเข๎มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากข้ึน สร๎างความเข๎มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางย่ังยืน เพ่ือสํงเสริมการพัฒนานวัตกรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของสินค๎าและบริการ ดังน้ัน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ของชุมชน จึงเป็นกระบวนอีกสํวนของแผนฯ ที่เป็นการสํงเสริม
และสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน ด๎วยการชํวยให๎ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหมํหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมใน
รูปแบบใหมํ เพ่ือเป็นการสร๎างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให๎มีความโดดเดํน มีความนําสนใจ ให๎สินค๎าเป็นที่ต๎องการของผู๎
ซื้อสินค๎าน าไปอุปโภคบริโภค  
 กลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง หมูํที่ 1 ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 120 คน โดยมีลักษณะในการด าเนินการคือเป็นการด าเนินงานของกลุํม แตํยังไมํมีการจัดต้ังกลุํมอยําง
ชัดเจน เพียงแคํมีการรวมตัวกันเพ่ือด าเนินงานเป็นกลุํมโรงสีข๎าว เพ่ือน าข๎าวมาจ าหนํายในนามของกลุํมเทําน้ัน ซึ่งมี
โรงสีข๎าวทั้งหมด 1 โรง สามารถใช๎งานได๎ โดยสมาชิกกลุํมมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุํมประมาณ 800,000-
1,000,00 บาท ลกัษณะของการด าเนินงานของกลุมํ สมาชกิจะน าข๎าวมาขายในนามกลุํม และสมาชิกยังน าข๎าวมาสี
ที่โรงสีข๎าวของกลุํมโดยไมํเสียคําใช๎จําย ปัญหาที่พบเป็นกลุํมเกษตรกรที่เน๎นการปลูกข๎าว ท าให๎จ านวนข๎าวเมื่อเก็บ
เก่ียวมีอยํูมีจ านวนมาก และประกอบด๎วยราคาข๎าวที่ขายตกต่ า สํงผลให๎กลุํมได๎รับผลก าไรลดน๎อยลง และสมาชิก
ขาดทักษะด๎านอื่นๆ ในการพัฒนาข๎าวออกสูํท๎องตลาด ดังน้ันสมาชิกในกลุํมจึงอยากแปรรูปข๎าว เป็นสินค๎าชนิดตํางๆ 
ให๎มีมูลคํามากย่ิงข้ึน 
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 ซึ่งจากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น คณะผู๎วิจัยจึงได๎ศึกษาการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง 
ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งคณะผู๎วิจัยได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน และความส าคัญของการพัฒนามูลคําสินค๎า โดยเน๎นที่การพัฒนา การออกแบบ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนมีอยํูให๎มีความโดดเดํน สามารถดึงดูดความสนใจของผู๎ซื้อ โดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน รวมถึงการน าไปใช๎ในการสํงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งและอยํางย่ังยืนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาบริบทของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
 2.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางในการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง 
ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
 3.  เพ่ือศึกษากระบวนการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR) ระหวํางนักวิจัย 
นักศึกษา เจ๎าหน๎าท่ี อปท. เครือขําย และกลุํมเป้าหมาย โดยสามารถสรุปข้ันตอนกระบวนการในการศึกษาวิจัย และ
วิธีการด าเนินงาน ดังน้ี 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมทีมนักวิจัย เตรียมพ้ืนที่เป้าหมายและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประชุมชี้แจงเพ่ือท า
ความเข๎าใจโครงการแกํชุมชน และวางแผนการด าเนินโครงการรํวมกันกับชุมชน 
  1.1  การทีมเตรียมนักวิจัย 
   ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ผู๎วิจัยได๎จัดประชุมระหวํางพ่ีเลี้ยง ทีมวิจัย และนักศึกษา 
โดยได๎มีการวางแผนการด าเนินงานวิจัย ซึ่งในการประชุม ทีมวิจัยได๎มีการก าหนดแผนการด าเนินงานในแตํละ
ข้ันตอนและในแตํละกิจกรรม เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีการก าหนดวัน  เวลา    
ในการลงพ้ืนที่วิจัย เพ่ือเป็นการสร๎างความเข๎าใจให๎กับคนในชุมชนถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการสร๎างทีมวิจัย
ที่อยํูในชุมชนเพ่ือเป็นการหาเครือขําย รํวมทั้งการติดตํอประสานงานกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝ่าย ดังรูปภาพที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1  การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
  1.2  เตรียมพ้ืนที่ และเตรียมกลุํมเป้าหมาย เพ่ือแสวงหาผู๎เข๎ารํวมโครงการระดับชุมชน และ
หนํวยงานทั้งภาครัฐ  
   ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมนักวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ได๎รํวมกันลงพ้ืนที่ โดยการ
ติดตํอประสานงานผํานคุณมรกต เจ๎าหน๎าที่ อบต. ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการติดตํอประสานงานกับผู๎น าชุมชนบ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร     
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ในการลงพ้ืนที่ได๎ไปพบปะพูดคุยกับนายชัยวัฒน์ ตะเคียน ก านันชุมชน และผู๎น าผู๎น าของชุมชนทํานอื่น โดยได๎รับ
การต๎อนรับเป็นอยํางดี ดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 2 เตรียมพ้ืนที่ และเตรียมกลุํมเป้าหมาย 

 
  1.3  ประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข๎าใจโครงการกับกลุํมชุมชน  
   ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์สมานฉันท์เพ่ือการปฎิรูปประจ าพ้ืนที่ บ๎านหัวดง ต าบล
พระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นักวิจัยได๎มีการจัดเวทีประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข๎าใจโครงการแกํชุมชน 
ซึ่งอาจารย์ผกามาศ มูลวันดี หัวหน๎าแผนงานวิจัยได๎กลําวเปิดเวที และอาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีด า ได๎กลําวถึง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการวิจัยให๎กับชุมชนที่สนใจได๎ทราบถึงที่มาของการด าเนินโครงการวิจัย 3 ข๎อ ดังน้ี 
   1.3.1  เพ่ือศึกษาบริบทของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร 
   1.3.2  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางในการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว 
บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
   1.3.3  เพ่ือศึกษากระบวนการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รํวมทั้งหาอาสาสมัครที่สนใจเข๎ารํวมโครงการโดยสมัครใจ ดังรูปภาพที่ 3 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 3 ประชุมชี้แจงเพ่ือท าความเข๎าใจโครงการกับกลุํมชุมชน 
 

  1.4  วางแผนการด าเนินโครงการรํวมกับชุมชนกลุํมเป้าหมาย 
   ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 หลังจากท่ีทีมวิจัยได๎ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยตํอชุมชนไปแล๎ว 
ตํอมาทีวิจัยได๎ท าการรํวมประชุม วางแผนรํวมกับกลุํมเป้าหมายในการด าเนินโครงการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการวิจัย ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพ่ือให๎การวิจัยส าเร็จลุลํวงไปตาม
วัตถุประสงค์ รํวมถึงการประสานงานระหวํางทีมนักวิจัยและชุมชน โดยจะมีการประสานงานผํานทางเจ๎าหน๎าที่ 
อบต.เครือขํายคือ คุณมรกต ศาสตริน จะท าหน๎าที่ในการประสานงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ชุมชนมีเพ่ือการ
ด าเนินงานวิจัย  
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 ขั้นตอนที่ 2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูลของบริบทชุมชน  
  2.1  ศึกษาบริบทของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
   วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 นักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข๎อมูลบริบทของชุมชน โดยการ
สนทนากลุํมกับผู๎น าชุมชน ผู๎น ากลุํม และตัวแทนชุมชน ดังภาพที่ 4 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 4 นักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข๎อมูลบริบทของชุมชน 

 
   1)  ความเป็นมา 
    ชาวบ๎านหัวดงมาจากบ๎านหนองขํุน หนองไหล อ.มํวง จ.อุบลราชธานี มาจากบ๎านน้ าอ๎อม   
อ.มํวง จ.อุบลราชธานี มาจากบ๎านน้ าอ๎อม อ.ราศีไศล จ.ศรีษะเกษ ทั้งหมดได๎รํวมกันต้ังหมูํบ๎านข้ึน เพราะ
สภาพแวดล๎อมอุดมสมบูรณ์เหมาะแกํการเกษตร ทิศตะวันตกเป็นป่า ด๎านทิศตะวันออกเป็นหนองน้ าและคลองจึง
เป็นท าเลที่เหมาะสมจึงต้ังชื่อหมูํบ๎านวํา หัวดง เพราะมีสภาพเป็นดง จ านวนครัวเรือน 140 ครัวเรือน จ านวน
ประชากรทั้งหมด 545 คน ชาย 283 คน หญิง 262 คน 
    บ๎านหัวดง หมูํที่  6  ต าบลพระเสาร์  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร เป็นพ้ืนที่ในการ
คมนาคมภายในหมูํบ๎าน ประชากรที่อาศัยอยํูเป็นคนพ้ืนเมือง พูดภาษาอีสานเป็นภาษาถ่ินในการติดตํอสื่อสาร มีการ
ต้ังบ๎านเรือนรวมกันเป็นกลุํม มีผู๎น าชุมชนและคณะกรรมการหมูํบ๎านในการก ากับดูแลหมูํบ๎าน 
    ประชากรในหมูํบ๎านมีรายได๎น๎อยจากการประกอบอาชีพท านา อาชีพเลี้ยงสัตว์ การท า
เกษตรที่มีต๎นทุนจากการผลิตสูง เชํนคําปุ๋ย คํารถไถนา จากการขาดรายได๎จึงเกิดการรวมกลุํมของราษฎรในหมูํบ๎าน
ที่อาชีพเดียวกันและความคิดคล๎ายกันบริหารจัดการกลุํมด๎วยคณะกรรมการหมูํบ๎านและคณะกรรมการแตํละกลุํม 
ท าให๎กลุํมเข๎มแข็งชํวยเหลือตนเองได๎และชํวยเหลือชุมชน ได๎แกํ 1) กลุํมกองทุนเงินล๎าน 2) กลุํมออมทรัพย์หมูํบ๎าน 
3) กลุํมร๎านค๎าชุมชน 
 
   2)  ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  
    จากการศึกษาปัญหาของชุมชน ท าให๎ได๎ประเด็นปัญหาตํางดังตํอไปน้ี ดังรูปภาพที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 5 ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
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    2.1)  ด๎านผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการสร๎างผลิตภัณฑ์ชุมชนข้ึนมาแตํท ากันแคํสํวนน๎อยไมํมีการ
ตํอยอดผลิตภัณฑ์ 
    2.2)  ด๎านอาชีพ ผู๎คนในชุมชนสํวนใหญํท าการเกษตรเป็นหลัก เชํนปลูกข๎าว เลี้ยงโค ปลูก
มันส าปะหลัง และรับจ๎าง  
    2.3)  ด๎านผลิตภัณฑ์จากข๎าว เน่ืองจากมีคนในชุมชนปลูกข๎าวเป็นจ านวนมาก และ
ประกอบกับราคาข๎าวที่ตกลง  
     2.4)  ด๎านทักษะ คนในชุมชนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ขาดการคิดริเริ่ม คิดสิ่งใหมํ 
  2.2  ท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข๎อมูลบริบทของกลุํม โดยใช๎วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือใช๎ใน
การศึกษาสินค๎าของชุมชน 
   จากที่ทีมนักวิจัยได๎ด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบัน เพ่ือน ามาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข๎อมูลบริบทของกลุํมโรงสีข๎าวบ๎านหัวดง พบวํา ชุมชนมีโรงสีข๎าวมีการจัดต้ังมานาน โดยรูปแบบของการด าเนินงาน
เป็นลักษณะของคณะกรรมการกลุํม โดยคณะกรรมการ กลุํมสมาชิก และชุมชนจะมีการน าข๎าวมาสีที่โรงสีข๎าวของ
ชุมชน ส าหรับคนที่น ามาข๎าวสีเมื่อสิ้นปีจะได๎รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล นอกจากน้ัน คณะกรรมยังมีการน า
ข๎าวที่สีจากโรงสีข๎าวมาท าเป็นข๎าวกลํองส าหรับจ าหนําย และขายข๎าวสาร จาการที่ทีมนักวิจัยได๎ลงไปยังกลุํมพบวํา
กลุํมโรงสีข๎าวมีความคาดหวัง ดังตํอไปน้ี ดังรูป 6  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 6 ความคาดหวังของกลุํมโรงสีข๎าว 

 
   ความคาดหวังของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านัวดง แบํงเป็นประเด็นตํางๆ ได๎ดังน้ี 
   2.2.1  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  เป็นการแปรรูปข๎าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ  เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับข๎าว 
และสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํม มีการท าเป็นขนม การท าข๎าวก๎องงอก 
   2.2.2  เครื่องสีข๎าวที่มีคุณภาพ สมาชิกในกลุํมต๎องการเครื่องสีข๎าวที่มีคุณภาพ เน่ืองจากเครื่อง
เดิมมีสภาพเกําและมีการซํอมแซมบํอยครั้ง  
   2.2.3  ชํองทางการจัดจ าหนําย สมาชิกกลุํมต๎องการมีชํองทางการจ าหนํายสินค๎ามากข้ึน
เพ่ือทีจ่ะเพ่ิมรายได๎ให๎กับกลุํมมากย่ิงข้ึน 
   2.2.4  ตลาดชุมชน เน่ืองจากชุมชนมีความหํางไกลจากตลาดของตัวอ าเภอ ท าให๎ชุมชน
ต๎องการตลาดเพ่ือซื้อขายสินค๎าตํางๆ ในชุมชน 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติเรียนรู๎รํวมกัน เพ่ือสังเคราะห์ข๎อมูลหาแนวทางการแก๎ปัญหา หาวิธีการ 
ข้ันตอน และด าเนินการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของชุมชน  
  3.1  ประชุมเชิงปฏิบัติเรียนรู๎รํวมกัน สังเคราะห์ข๎อมูล หาแนวทางการแก๎ปัญหา หาวิธีการ ข้ันตอน 
และด าเนินการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของชุมชน 
   วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือหาผลิตภัณฑ์ใหมํเพ่ือที่จะท าการเพ่ิมมูลคําสินค๎า 
โดยได๎ติดตํอประสานงานกับ นายจักรพงษ์ ประสุข เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการติดตํอประสานงานกับกลุํมโรงสี
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ข๎าว บ๎านหัวดง โดยมีตัวแทนของกลุํมมาเข๎ารํวมประชุม ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน และสมาชิกในกลุํมโรงสีข๎าว 
จ านวน 27 คน ทีมนักวิจัย 4 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน โดยใช๎เครื่องมือในการศึกษา ได๎แกํ การสังเกตการณ์รํวมท า
กิจกรรม การสัมภาษณ์ และการรํวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํม โดยทีมวิจัยได๎มีการ
แจกกระดาษให๎กับผู๎เข๎ารํวมประชุมเพ่ือเขียนเสนอแนวทางเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคํา ดังรูปภาพที่ 7  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว 

 
   จากการที่ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎มีการเสนอแนวทางเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สรุปได๎วําสิ่งที่
ผู๎เข๎ารํวมประชุมต๎องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ มากที่สุดจากที่มีการเสนอมา คือ การท าข๎าวแต๋นหรือข๎าวเรียงเมล็ด 
ดังน้ันที่ประชุมจึงได๎สรุปรํวมกันวํากลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง จะท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว เป็นขนมข๎าวแต๋น  
โดยกลุํมมองวําการแปรรูปเป็นขนมข๎าวแต๋นน้ันท างําย และสามารถเก็บไว๎ได๎นาน และจะสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ
กลุํมได๎มากข้ึน 
   ดังน้ัน จากการที่กลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ได๎เลือกการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นข๎าวแต๋น ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมจึงได๎มีการพูดคุยถึงประเด็นการด าเนินการรํวมกันวําในการด าเนินการน้ันจะสามารถท าได๎อยํางไร             
ซึ่งผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎เสนอความคิดตํางๆ ดังน้ี 
   นายจักรพงษ์ ประสุข เสนอให๎มีการจัดต้ังเป็นกลุํมท าข๎าวแต๋น เพ่ือที่จะได๎มีกลุํมและสมาชิกใน
การด าเนินการที่ชัดเจน ในที่ประชุมเห็นชอบให๎ลงชื่อในการเข๎ารํวมกลุํมท าข๎าวแต๋น โดยสมาชิกในกลุํมได๎เลือก   
นางฝุ่น พงษ์เกษม เปน็ประธานกลุํม 
   นางฝุ่น พงษ์เกษม ประธานกลุํม เสนอให๎มีการลงมือท าครั้งแรกโดยใช๎สถานที่ ที่วัดบ๎านหัวดง 
เป็นสถานที่ในการท าข๎าวแต๋นครั้งแรก และเสนอให๎สมาชิกในกลุํมเอาข๎าวสารที่บ๎านมาเพ่ือที่จะได๎ทดลองท า       
ข๎าวแต๋นในครั้งแรก ที่ประชุมมีความคิดเห็นตรงกัน 
   นางสมจิตร์ ตะเคียน สมาชิกกลุํม เสนอให๎มีการทดลองท าข๎าวแต๋นดูภายในวันน้ีเลย เน่ืองจาก
การท าข๎าวแต๋นจะต๎องมีการน าไปตากแดดกํอนอยํางน๎อย 3 วัน ที่ประชุมเห็นด๎วยที่จะลงท าในวันน้ี เพ่ือที่จะได๎
น ามาทอดอีก 3 วัน ดังรูปภาพที่ 8  
 
 
  
 
 
 

 
รูปภาพที่ 8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว 
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   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ์ที่จะ
พร๎อมวางจ าหนําย โดยได๎ติดตํอประสานงานกับนายจักรพงษ์ ประสุข เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการติดตํอ
ประสานงานกับกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง โดยมีตัวแทนของกลุํมข๎าวแต๋นเข๎ารํวมประชุม ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน 
และสมาชิกในกลุํมโรงสีข๎าว จ านวน 20 คน ทีมนักวิจัย 4 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใช๎เครื่องมือในการศึกษา ได๎แกํ 
การสังเกตการณ์รํวมท ากิจกรรม และการรํวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํม ในการลงพ้ืนที่
ครั้งน้ีได๎ไปติดตามการท าข๎าวแต๋นครั้งแรกที่จะน ามาทอด โดยในการท าข๎าวแต๋นครั้งแรกสมาชิกพบวําเกิดสาเหตุ 
ดังตํอไปน้ี 
    1.  ข๎าวแต๋นไมํจับตัวเป็นก๎อน สาเหตุอาจเกิดจากการที่มีการมูลข๎าวกับน้ ากะทิท าเกิด
ความมันมากเกินไป หรือเกิดจากการตากแดดที่ไมํพอเพียง 
    2.  ข๎าวแต๋นมีการไหม๎และข๎างในไมํสุกเทําที่ควร สาเหตุอาจเกิดจากการที่น้ ามันยังไมํร๎อน
พอแล๎วน าข๎าวแต๋นที่แห๎งลงทอด 
     3.  น้ าตาลที่ใช๎โรยหน๎าข๎าวแต๋นไมํเกาะอยํูข๎างบนข๎าวแต๋น สาเหตุอาจเกิดจากการที่เอา
น้ าตาลบีปมาท าเป็นน้ าตาลโรยหน๎า  ดังรูปภาพที่ 9 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 9 ปัญหาที่พบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 
    จากสาเหตุที่กลําวมาข๎างต๎นสมาชิกได๎หาวิธีการแก๎ไข ดังน้ี  
    1.  ในการมูลข๎าวควรพักข๎าวไว๎สัก 30 นาที แล๎วจึงน ามาปั้น 
    2.  การน าข๎าวที่ปั้นมาตากแดด ควรให๎ข๎าวทั้งสองข๎างโดนแดด และไมํควรปั้นข๎าวให๎หนา
หรือบางจนเกินไป 
     3.  ในการทอดข๎าวแต๋นควรทอดในน้ ามันที่ร๎อนจัด โดยเมื่อน าข๎าแต๋นลงไปในกะทะแล๎ว
ควรพลิกและเอาข้ึนทันที เน่ืองจากจะมีไหม๎งําย 
     4.  น้ าตาลที่ใช๎โรยหน๎าข๎าวแต๋น ควรเป็นน้ าตาลที่เป็นน้ าตาลจากอ๎อย เพราะจะมีการ
แข็งตัวเร็ว 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล ประเมินผล สรุปผล ถอดบทเรียน และจัดท าเลํมฉบับสมบูรณ์ 
  4.1  ติดตามผล ประเมินผล สรุปผล และถอดบทเรียน และจัดท าเลํมฉบับสมบูรณ์  
   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ทีมนักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามผล ประเมินผล สรุปผล และถอด
บทเรียนการด าเนินงานกลุํมข๎าวแต๋น โดยได๎ติดตํอประสานงานกับนางฝุ่น พงษ์เกษม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
ติดตํอประสานงานกับสมาชิกในกลุํม โดยมีตัวแทนของกลุํมข๎าวแต๋นเข๎ารํวมประชุม ประกอบด๎วย ผู๎น าชุมชน และ
สมาชิกในกลุํมโรงสีข๎าว จ านวน 20 คน ทีมนักวิจัย 4 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใช๎เครื่องมือในการศึกษา ได๎แกํ การ
สังเกตการณ์รํวมท ากิจกรรม และการรํวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํม ในการลงพ้ืนที่ครั้ง
น้ีได๎ไปติดตามการท าข๎าวแต๋น พบวําหลังจากที่สมาชิกได๎ท าการวิเคราะปัญหาปัญหาที่เกิดข้ึนแล๎วท าการแก๎ไข 
สมาชิกพบวํา ข๎าวแต๋นที่ท าครั้งมาไมํพบปัญหาที่เกิดข้ึนอีกแล๎วได๎ลองวางสินค๎าจ าหนํายในร๎านค๎าชุมชน ในราคา  
ถุงละ 20 บาท ดังรูปภาพที่ 10  
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รูปภาพที่ 10 รูปผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบรูณ ์
 

   จากปัญหาที่พบในกลุํมโรงสีข๎าวบ๎านัวดง พบวําในสภาวะราคาข๎าวตกต่ า ท าให๎สมาชิกมีรายได๎
ลดลง และสมาชิกไมํรู๎วิธีการแปรรูปข๎าวไปเป็นสินค๎าอยํางอื่น เมื่อผู๎วิจัยลงไปท าให๎ดังสมาชิกมีความประสงค์อยาก
พัฒนาข๎าวเป็นสินค๎าอยํางอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํชุมชนเพ่ิมมากข้ึน โดยที่สมาชิกในกลุํมได๎น าข๎าวมาแปรรูปเป็น
ขนม คือข๎าวแต๋น และน าไปขายร๎านค๎าประจ าชุมชนและน าไปฝากร๎านค๎าประจ าอ าเภอ ซึ่งท าให๎สมาชิกมีรายได๎เพ่ิม
มากข้ึน 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเพ่ิมมูลคําสินค๎าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยํางยังยืนของกลุํม
โรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังน้ี 
 1.  ข๎อมูลบริบทของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบวํา 
กลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง หมูํที่ 1 ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 120 คน 
สมาชิกกลุํมในหมูํบ๎านสํวนใหญํมีรายได๎จากการประกอบอาชีพท านา อาชีพเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตร โดยมีลักษณะ
ในการด าเนินการคือเป็นการด าเนินงานของกลุํม แตํยังไมํมีการจัดต้ังกลุํมอยํางชัดเจน เพียงแคํมีการรวมตัวกันเพ่ือ
ด าเนินโครงโรงสีข๎าว เพ่ือจ าหนํายในนามของกลุํมเทําน้ัน ซึ่งมีโรงสีข๎าวทั้งหมด 1 โรง สามารถใช๎งานได๎ โดยสมาชิก
กลุํมมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุํมประมาณ 800,000-1,000,00 บาท ลกัษณะของการด าเนินงานของกลุํม สมาชิก
จะน าข๎าวมาขายในนามกลุํม และสมาชิกสามารถน าข๎าวมาสีที่โรงสีข๎าวของกลุํมโดยไมํเสียคําใช๎จําย นอกจากน้ัน 
คณะกรรมยังมีการน าข๎าวที่สีจากโรงสีข๎าวมาท าเป็นข๎าวก๎องงอก และข๎าวสาร ส าหรับจ าหนําย แตํเน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ตกต่ า และการแปรรูปข๎าวก๎องงอกมีข้ันตอนที่ใช๎เวลานาน ประชาชนไมํนิยมน ามารับประทาน และมีข๎าว
ไรเบอรี่เข๎ามาตีตลาดท าให๎ประชาชนมีความต๎องการมาก และพบวําข๎าวสารที่น าไปขายราคาตกต่ า สํงผลให๎สมาชิก
ในกลุํมมีรายได๎ลดลง และล๎มเลิกการผลิตข๎าวก๎องงอกไป จึงเหลือเพียงการขายสารปกติ 
 2.  ข๎อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบล
พระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พบวําสภาพปัจจุบัน คือ สมาชิกในกลุํมโรงสีข๎าวจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นสํวนมาก และในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าท าให๎ราคาข๎าวตกต่ าลงไปด๎วย ปัญหาของกลุํมของโรงสีข๎าว
บ๎านหัวดง คือ สมาชิกขาดทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องสีข๎าวที่มีขาดคุณภาพหรือคุณภาพที่ลดลง และขาด
ชํองทางการจัดจ าหนํายสินค๎าที่ผลิตออกมา ดังน้ันสมาชิกในกลุํมจึงท าการปรึกษาหารือหาแนวทางแก๎ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน โดยมีสมาชิกของกลุํมโรงสีข๎าวจ านวน 20 คน ที่มาจากการสมัครใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม ได๎มาท าการหา
แนวทางแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยสมาชิกทั้ง 20 คน ได๎มีการเสนอแนวทางตํางๆ และได๎ข๎อสรุปวําจะท าการแปรรูป
ข๎าวเป็นขนม คือจะท าการแปรรูปเป็นขนม ข๎าวแต๋น เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับสมาชิกในกลุํมมีรายได๎เพ่ิมมากข้ึน   
 3.  กระบวนการเพ่ิมมูลคําสินค๎าของกลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร พบวํา กระบวนการในการเพ่ิมมูลคําเกิดจากสมาชิกในในกลุํมโรงสีข๎าว ที่มีความสมัครใจในการเข๎า
รํวมกิจกรรมจ านวน 20 คน ได๎ท าการปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน วําจะท าอยํางไรให๎สมาชิกมี
รายได๎เพ่ิมข้ึน โดยได๎ท าการหารือถึงปัญหา อุปสรรค์ ความนําจะเป็น และวัตถุดิบที่จะใช๎ให๎เกิดมูลคําเพ่ิมข้ึน สมาชิก
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จึงได๎ท าการเสนอสิ่งที่จะชํวยในการเพ่ิมรายได๎ โดยท าการโหวตวําสมาชิกจะท าการแปรรูปข๎าวเป็นสินค๎าแบบใด 
และในที่ประชุมสรุปรํวมกันวํากลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง จะท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว เป็นขนมข๎าวแต๋น   
โดยกลุํมมองวําการแปรรูปข๎าวเป็นขนมข๎าวแต๋นน้ันท างําย สามารถใช๎วัตถุดิบที่มีในชุมชน และสามารถเก็บไว๎ได๎นาน 
และจะสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํมได๎มากข้ึน ในกระบานการผลิตสมาชิกในกลุํมได๎ใช๎ภูมิปัญญาเดิมที่สมาชิกมีมา
ทดลองท า และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจนสามารถท าขนมข๎าวแต๋นออกมาวางจ าหนํายได๎ ในราคาถุงละ 20 บาท โดย
การวางจ าหนํายตามร๎านค๎าชุมชน และฝากขายตามร๎านค๎าในอ าเภอพระเสาร์ จากน้ันได๎ท าการออกแบบตราสินค๎า
และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตราสินค๎าได๎น าลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณะของชุมชนมาท าตราสินค๎า ท าให๎สินค๎ามีความ
นําเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน สิ้นค๎าสามารถจดจ าได๎ และสามารถน าสินค๎ามาขายได๎มากข้ึน 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเพ่ิมมูลคําสินค๎าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยํางยังยืนของกลุํม
โรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์  อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังน้ี 
 กลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีการเพ่ิมมูลคําข๎าวโดยการ
แปรรูปเป็น ขนมข๎าวแต๋น โดยมีกระบวนการในการเพ่ิมมูลคําจากสมาชิกในในกลุํมโรงสีข๎าว ท่ีมีความสมัครใจในการ
เข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน 20 คน ได๎ท าการปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน วําจะท าอยํางไรให๎
สมาชิกมีรายได๎เพ่ิมข้ึน โดยได๎ท าการหารือถึงปัญหา อุปสรรค์ ความนําจะเป็น และวัตถุดิบที่จะใช๎ให๎เกิดมูลคําเพ่ิม
ข้ึน สมาชิกจึงได๎ท าการเสนอสิ่งที่จะชํวยในการเพ่ิมรายได๎ โดยท าการโหวตวําสมาชิกจะท าการแปรรูปข๎าวเป็นสินค๎า
แบบใด และในที่ประชุมสรุปรํวมกันวํากลุํมโรงสีข๎าว บ๎านหัวดง จะท าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว เป็นขนมข๎าว
แต๋น โดยกลุํมมองวําการแปรรูปข๎าวเป็นขนมข๎าวแต๋นน้ันท างําย สามารถใช๎วัตถุดิบที่มีในชุมชน และสามารถเก็บไว๎
ได๎นาน และจะสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํมได๎มากข้ึน ในกระบานการผลิตสมาชิกในกลุํมได๎ใช๎ภูมิปัญญาเดิมที่
สมาชิกมีมาทดลองท า และแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจนสามารถท าขนมข๎าวแต๋นออกมาวางจ าหนํายได๎ ในราคาถุงละ 20 
บาท โดยการวางจ าหนํายตามร๎านค๎าชุมชน และฝากขายตามร๎านค๎าในอ าเภอพระเสาร์ จากน้ันได๎ท าการออกแบบ
ตราสินค๎าและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตราสินค๎าได๎น าลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณะของชุมชนมาท าตราสินค๎า ท าให๎สินค๎ามี
ความนําเชื่อถือเพ่ิมมากข้ึน สิ้นค๎าสามารถจดจ าได๎ และสามารถน าสินค๎ามาขายได๎มากข้ึน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิด
ของ วารุณี สุนทรเจริญนนท์ (2557) กลําววํา การเพ่ิมมูลคํา เป็นการน าเทคนิคหรือวิธีการที่ชุมชนได๎น ามาใช๎ในการ
ผลิตหรือการแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร เพ่ือท าให๎สินค๎าน้ันมีราคาสูงข้ึนและสามารถจ าหนํายเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
ตนในชุมชน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วิระเดช นารินทร์ และเพ็ญณี แนรอท (2560) พบวําปัญหาอุปสรรคและ
ความต๎องการของกลุํมเครือขํายเกษตรย่ังยืนต าบลหนองแคน ในการเพ่ิมมูลคําข๎าวหอมมะลิทุํงกุลาร๎องไห๎ได๎แกํ  
ปัญหาการใช๎สารเคมีปัญหาด๎านทัศนคติของชาวนา ปัญหาการขาดเงินทุนและปัญหาการขาดความรู๎ด๎านการ
รวมกลุํมเกษตรกร และข๎อเสนอแนะในการพัฒนาเครือขํายเกษตรกรเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลิตภัณฑ์จากข๎าว
หอมมะลิจากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักสรุปได๎วําควรมีการรวบรวมสมาชิกให๎ได๎ครอบคลุมทั้งต าบล และควรมี
การรวมกลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าวหอมมะลิในรูปแบบที่หลากหลาย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
  1.1  หนํวยงานภาครัฐควรสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการทางการเพ่ิมมูลคําสินค๎าแบบมีสํวน
รํวมของกลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยควรสนับสนุนให๎มีเครือขํายชุมชนเพ่ือการเรียนรู๎ เพ่ือให๎เกิดการรวมกลุํมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู๎ การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาของชุมชน ตลอดจนถึงการถํายทอดองค์ความรู๎ไปสูํ
ชุมชนอื่นๆ ได๎  
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 2.  ข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตํอไป 
  2.1  ผลการวิจัยในครั้งน้ีได๎ข๎อค๎นพบใหมํๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู๎ที่เป็นนวัตกรรมใหมํในการพัฒนา
ชุมชน และส าหรับผู๎ที่ต๎องการศึกษาตํอยอดจากการท าวิจัยครั้งน้ี เชํน การจัดการตนเองของชุมชน การเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ประสบผลส าเร็จ และความล๎มเหลวในการพัฒนาการเพ่ิมมูลคําของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนอื่นๆ 
  2.2  การวิจัยในครั้งน้ีได๎ข๎อค๎นพบเกี่ยวแนวทางการเพ่ิมมูลคําแบบมีสํวนรํวมของกลุํมวิสาหกิจชุมชน
ในลักษณะเป็นกระบวนการที่เป็นวิธีการด าเนินงาน แตํยังขาดข๎อมูลเชิงตัวเลข ดังน้ันการวิจัยครั้งตํอไปควรท าการ
วิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน เพ่ือที่น ามาประกอบของมูลเชิงคุณภาพไปสูํการจัดโมเดล
การพัฒนาชุมชนตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา ด าเนินการพัฒนา และประเมินผลหลัง
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยก าหนดผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้แก่ คณาจารย์และ
นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
จ านวน 3 ราย และผู้บริโภคที่มาใช้บริการ จ านวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อน
การพัฒนา ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน กล่าวคือ บริเวณ
ภายในและภายนอกร้านมีสภาพทรุดโทรม และมีการจัดสรรพ้ืนทีไ่ม่เป็นระเบียบ นอกจากน้ีทางร้านยังขาดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค 2) ทีมวิจัยและบุคลากรร้านอาหารบ้านเชียง
ผัดไทได้ก าหนดประเด็นและร่วมกันด าเนินการพัฒนาร้าน ได้แก่ การทาสีและตกแต่งบริเวณภายนอกร้าน เปลี่ยนกัน
สาด ติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน จัดสรรพ้ืนที่ภายในบริเวณร้านให้มีความเหมาะสม ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ 
ออกแบบโลโก้ร้าน ท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอล Social Media และใบปลิว 3) ผลการ
ประเมินหลังการพัฒนา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคในภาพรวมที่มีต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 
97.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทางร้านมียอดขายเฉลี่ย
หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 2,451 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ค าส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจขนาดย่อม ร้านอาหาร 
 

ABSTRACT 
 This research aims to survey, analyze problems, develop, and evaluate after 
development of Small Enterprise: A Case Study of Ban Chiang Pad Thai Restaurant in Mak Khaeng 
Sub-district, Muang District, Udon Thani Province by using participatory action research 
methodology. The participants of this development: 6 people (professors and students) of the 
faculty of Management Science from Udon Thani Rajabhat Universy, 3 personel from Ban Chiang 
Pad Thai Restaurant, and 100 consumers (using purposive sampling to choose the consumers). 
The research found that 1) before developing; the restaurant had problems with physical 
characteristics and atmosphere. The internal and external areas of the restaurant were 
dilapidated. Space allocation was unorganized. In addition, it lacked a good marketing promotion 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

326 
 

strategy to stimulate consumer demand. 2) The research team and personnel of the restaurant 
had set the goals to improve and develop Ban Chiang Pad Thai Restaurant: paint and decorate 
the external area, change awnings, install a light box of the restaurant sign, organize the internal 
area, decorate the walls with the pictures, design a new logo, and promote the restaurant 
through digital and social media as well as leaflet. 3) After the evaluation, the results showed 
that 97.21% of the consumers satisfied with the overall restaurant development, which is higher 
than the criteria set at 80% with statistical significance at level .01. The restaurant has average 
sales after development, higher than before development 2,451 baht a day with statistical 
significance at level .01. 
 
Keywords 
 Research and Development, Small Enterprise, Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 วิสาหกิจขนาดย่อมในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีการแข่งขันรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก ท าให้ผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างต้องปรับกลยุทธ์ในการแข่งขัน
อยู่ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องของคุณภาพอาหาร การบริการ รวมถึงการปรับรูปแบบของเมนู
ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ รูปแบบการบริการ และการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจเข้ามาประยุกต์ใช้
ในธุรกิจร้านอาหาร (ศศิประภา พันธนาเสวี, 2561)  
 ประเทศไทยมีร้านอาหารประเภทต่างๆ เปิดให้บริการมากกว่า 120,000 แห่ง แสดงให้เห็นถึงการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองของธุรกิจร้านอาหาร ท าให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ซึ่งการด าเนินกิจการให้
ประสบความส าเร็จ ร้านอาหารควรให้บริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจส าหรับลูกค้า โดยค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่
ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ และต้องมีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเน่ืองตามสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (อัฏฐมา บุญปาลิต, 2561)  
 ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท เป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในเขตชุมชนสร้างแก้ว 3 ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการส ารวจภาคสนามพบว่า ผลสืบเน่ืองจากการแข่งขันทางธุรกิจของร้านอาหาร
ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ทางร้านประสบปัญหายอดขายลดลงจากเดิม ทีมวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการ
วิจัยและพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริการของร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
วิสาหกิจขนาดย่อมประเภทธุรกิจอาหาร สามารถน าผลจากการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาร้านอาหารของ
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 3.ประเมินผลหลังการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยจ าแนกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทีมวิจัย ได้แก่ คณาจารย์และนักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 6 ราย 2) บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท จ านวน 3 
ราย และ 3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท จ านวน 100 ราย (ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง) โดยก าหนดการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อน้ี  
 ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีม
วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนและก าหนด
ประเด็นในการพัฒนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
 ระยะที่ 2 ด าเนินการพัฒนา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและบุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยทีมวิจัยได้ท าการส ารวจเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาในระยะที่ 1 แล้วจึงท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เน้ือหา 
(Content Synthesis) เพ่ือพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บริบท วิธีการ และขั้นตอนของ
การพัฒนาที่เหมาะสมต่อการให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2561 
– มกราคม 2562 
 ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังการพัฒนา โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบ่ง
การประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1 . การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย รวมทั้งวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้าน (ก าหนดเกณฑ์ผู้บริโภคต้องมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80.00) ด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample 
t-test) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 2. การเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลยอดขายรายวันของร้านก่อน
การพัฒนา จ านวน 15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2561 และยอดขายรายวันหลังการพัฒนา จ านวน 
15 วัน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-21 มกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคลากรร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทร่วมกับทีม
วิจัย สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 ปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน พบว่า บริเวณภายในและภายนอก
ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทมสีภาพเก่า ทรุดโทรม จึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ ดังน้ี 
   1.1.1 บรรยากาศภายนอกร้าน พบว่า บริเวณผนังภายนอกร้าน เครื่องดูดควัน ป้ายหน้าร้าน และ
กันสาด มีสภาพทรุดโทรม สีเสื่อมสภาพ ช ารุด มีคราบด า และจัดหน้าร้านไม่เป็นระเบียบ ดังภาพที่ 1-3 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

328 
 

 
 

ภาพที ่1 บริเวณผนังภายนอกร้าน สีเสื่อมสภาพ มีคราบด า ทรุดโทรม  
 

 
 

ภาพที ่2 เครื่องดูดควัน ป้ายหน้าร้าน มีสภาพช ารุด สีหลุดลอก  
 

 
 

ภาพที ่3 สภาพหน้าร้านที่ไม่เป็นระเบียบ  
 
   1.1.2 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้าน พบว่า มีการจัดสรรพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนบุคคลกับ
พ้ืนที่บริการไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นระเบียบ และโต๊ะอาหารมีสภาพช ารุด ดังภาพที่ 4-5 
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 ภาพที่ 4 การจัดสรรพ้ืนที่บริการภายในร้านที่ไม่เป็นสัดส่วน และไม่เป็นระเบียบ 
 

 
 

ภาพที ่5 โต๊ะอาหารมีสภาพช ารุด 
 
  1.2 ปัญหากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทยังขาดกลยุทธ์การ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ดี เพ่ือใช้กระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค สรุปได้ดังน้ี 
   1.2.1 ขาดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อต่างๆ 
   1.2.2 ไม่มีการสร้างแบรนด์เพ่ือสร้างการจดจ าท่ีดีส าหรับผู้บริโภค 
 2. ผลด าเนินการพัฒนา จากการส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทในระยะที่ 1 ทีม
วิจัยและบุคลากรของร้านได้ร่วมด าเนินการพัฒนา แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  2.1 การพัฒนาลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 
   2.1.1 ทาสีและตกแต่งบริเวณภายนอกร้าน ได้ด าเนินการทาสีบริเวณที่ช ารุดทรุดโทรม ได้แก่ บริเวณ
ผนังภายนอกร้านและบริเวณเครื่องดูดควัน โดยใช้สีที่มีคุณภาพ คงทนต่อสภาพอากาศ ไม่หลุดลอกง่าย และป้องกัน
การเกิดสนิม นอกจากน้ีได้มีการตกแต่งด้วยต้นไม้บริเวณหน้าร้านเพ่ือเพ่ิมความสวยงามและสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับหน้าร้าน  ดังภาพที่ 6-8 
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ภาพที ่6 บริเวณที่มีการทาสีภายนอกร้าน  
 
 

 
 

 ภาพที่ 7 การทาสีบริเวณเครื่องดูดควัน 
 
 

 
 

ภาพที ่8 การตกแต่งต้นไม้บริเวณหน้าร้าน 
 
   2.1.2 เปลี่ยนกันสาดและป้ายหน้าร้าน ได้ด าเนินการเปลี่ยนป้ายกันสาดและป้ายหน้าร้านที่มี
สภาพเก่าและช ารุดทรุดโทรม โดยป้ายหน้าร้านเปลี่ยนเป็นป้ายไวนิลที่มีความคงทนกว่าสภาพเดิม และเปลี่ยนกัน
สาดใหม่ซึ่งกันสาดที่น ามาเปลี่ยนมีลักษณะเป็นผ้าใบสีส้ม หนา สามารถป้องกันแสงแดดและฝนได้ดี มีความคงทนต่อ
สภาพอากาศ สีสันสดใส โดดเด่น ดังภาพที่ 9 
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ภาพที ่9 การเปลี่ยนกันสาดและป้ายหน้าร้าน 
 
   2.1.3 ติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน ได้ด าเนินการติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน โดยแสดงข้อมูลส าคัญเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ร้าน ได้แก่ โลโก้ เวลาเปิด-ปิด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของร้าน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก
ระยะไกล ดังภาพที่ 10  
 

 
 

ภาพที ่10 ติดต้ังกล่องไฟป้ายร้าน 
 
   2.1.4 การจัดสรรพ้ืนที่ภายในบริเวณร้าน ได้ด าเนินการติดม่านเพ่ือกั้นพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัว
กับพ้ืนที่บริการลูกค้า ท าให้มีการแบ่งสัดส่วนภายในร้านได้อย่างชัดเจน ดูเป็นระเบียบ โดยผ้าม่านที่ใช้เป็นผ้าซาติน 
(Satin) ซึ่งเป็นผ้าทีค่่อนข้างหนา เน้ือผิวผ้าลื่นเป็นเงางาม เน้ือผ้ามีน้ าหนัก คงทน สวยงาม ดังภาพที่ 11  
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ภาพที ่11 ติดม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 
 
   2.1.5 ปรับปรุงและตกแต่งโต๊ะอาหาร โดยจัดให้มีผ้าปูโต๊ะ เปลี่ยนกระปุกเครื่องปรุงและกล่องใส่
กระดาษทิชชู่ใหม่ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ และได้จัดท าเมนูอาหารเพ่ือแสดงราคาและรายการอาหาร ท าให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหารของลูกค้า ดังภาพที่ 12 
 

 
 

ภาพที ่12 ปรับปรุงโต๊ะให้บริการภายในร้าน 
 
   2.1.6 ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ โดยน าภาพเมนูอาหารที่นิยมของร้านใส่กรอบรูปภาพเพ่ือเพ่ิม
ความคงทน แล้วน ามาตกแต่งบริเวณภายในร้าน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี สร้างจุดสนใจให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ
มากย่ิงข้ึน ดังภาพที่ 13 
 

 
 

ภาพที ่13 ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ 
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 2.2 พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด 
  2.2.1 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อดิจิตอลและ Social Media ได้ด าเนินการ
จัดท าเว็บเพจร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทและท าสื่อวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้านผ่านทาง Facebook เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการประชาสัมพันธ์ร้าน ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ดังภาพที่ 14 
 

  
 

ภาพที ่14 เว็บเพจร้านอาหารบ้านเชียงผัดไทและสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ 
 
    2.2.2  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร้านในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้ด าเนินการจัดท าใบปลิว
เพ่ือใช้เป็นสื่อโฆษณาประสัมพันธ์ให้กับร้านอีกช่องทางหน่ึง เพ่ือสร้างการรับรู้เก่ียวกับรายการอาหารและบริการของ
ร้านให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เร็วข้ึน ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนวัยท างานทั่วไป โดยมีการติดใบปลิวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ร้านบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สถานศึกษา หอพัก และแหล่งชุมชนที่มีผู้คนพลุกพล่าน ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังภาพที่ 15 
 

 
 

ภาพที ่15 ใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
   
   2.2.3 การจัดท าโลโก้ร้าน ได้ด าเนินการออกแบบโลโก้เพ่ือสร้างแบรนด์ของร้าน โดยลักษณะ
ของโลโก้เป็นรูปของผู้ประกอบการ มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส แสดงถึงความมีอัธยาศัยที่ดี เป็นมิตรต่อลูกค้า  มือถือ
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ทัพพี แสดงถึงความรักในการท าอาหารด้วยความใส่ใจ ค านึงถึงรสชาติอาหารที่ท าให้ผู้บริโภคประทับใจ ผ้ากันเปื้อนที่
ใส่แสดงถึงความสะอาดประณีตใส่ใจในการท าอาหาร ซึ่งสีของโลโก้จะเป็นสีเหลืองทอง แสดงถึงความโดดเด่น ความมั่ง
คั่งของร้าน ส่วนรูปไหบ้านเชียงแสดงถึงสัญลักษณ์ถ่ินฐานภูมิล าเนาเดิมของผู้ประกอบการ ดังภาพที่ 16 
 

 
 

ภาพที ่16 โลโก้ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 
 

 3. ผลการประเมินหลังการพัฒนา 
  3.1 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านบ้านเชียงผัดไท แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท  
 

ประเด็นการพัฒนา จ านวน Mean S.D. t P-value 

ลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศร้าน 

การทาสีภายนอกร้าน 100 95.93 6.44 24.72** .000 

การติดผ้าม่านกั้นเพ่ือแยกส่วนการบริการ 100 97.03 6.71 25.36** .000 

ปรับปรุงและตกแต่งโต๊ะอาหาร  100 97.29 5.21 33.20** .000 

ตกแต่งผนังร้านด้วยรูปภาพ 100 97.84 11.48 15.54** .000 

ทาสีบริเวณเครื่องดูดควัน 100 96.65 6.29 26.47** .000 

ติดต้ังกล่องไฟหน้าร้าน 100 97.58 5.56 31.62** .000 

ติดต้ังกันสาดเพ่ือป้องกันแสงแดด 100 98.05 5.17 34.88** .000 

เปลี่ยนป้ายหน้าร้านและตกแต่งหน้าร้าน 100 96.96 4.98 34.04** .000 

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด 

การจัดท าเว็บเพจเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 97.56 5.67 30.85** .000 

การแจกใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ร้าน 100 96.51 6.65 24.84** .000 

ท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ร้าน 100 96.86 5.55 30.38** .000 

จัดท าโลโก้ร้าน 100 98.25 4.25 42.93** .000 

ภาพรวม 100 97.21 4.28 40.24** .000 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมต่อการพัฒนาร้านเท่ากับร้อยละ 
97.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนา พบว่า ทางร้านมียอดขายเฉลี่ยหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาเท่ากับ 2,451 บาทต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายก่อน-หลังการพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท 

ช่วงเวลา จ านวนวันที่ส ารวจ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน S.D. ส่วนเปลี่ยนแปลง t P-value 
ก่อนพัฒนา 15 วัน 3,106 บาท 237.45 2,451 บาท 31.35** .000 

หลังพัฒนา 15 วัน 5,557 บาท 213.52 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม กรณีศึกษาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ต าบลหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทีมวิจัยมีประเด็นอภิปรายผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ประสบปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพและ
บรรยากาศภายในร้าน เน่ืองจากเป็นร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาร้าน จึงท าให้
ผู้ประกอบการไม่สามารถออกแบบและตกแต่งร้านได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังสนา ประสี 
และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและความต้องการการส นับสนุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหา
ทางด้านการเงิน การขาดสภาพคล่อง เงินทุนไม่เพียงพอ และขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ 
 2. ผลจากการวิจัย พบว่า ร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ขาดกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เพ่ือใช้ใน
การกระตุ้นยอดขายของตนเอง เน่ืองจาก ผู้ประกอบการร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการตลาด จึงท าให้ยอดขายของร้านอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานของ ปานศิริ พูลพล 
และ ทิพวรรณ พรมลาย (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารต้นทุนในการผลิตให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน และมีข้อจ ากัดเก่ียวกับความรู้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จึงท า
ให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้ด้วยตนเอง  
 3. ผลจากการวิจัย พบว่า การพัฒนาร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยเป็น
ฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและเพ่ิมยอดขายของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการจัดการและการตลาดบริการของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยตลาดว่า 
หน่วยธุรกิจสามารถที่จะน าผลจากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการ มาประยุกต์ในการ
วางแผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือสร้างผลก าไรให้กับหน่วยธุรกิจได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. วิสาหกิจขนาดย่อมในกลุ่มร้านอาหารขนาดเล็ก สามารถน าผลจากการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาร้านอาหารของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารบ้านเชียงผัดไท เพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  

336 
 

เอกสารอ้างอิง 
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2547). การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพลส. 
ปานศิริ พูลพล และ ทิพวรรณ พรมลาย. (2560). รายงานการวิจัยปัญหาและแนวทางพัฒนาการตลาดของ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 1-5 ดาว) ในจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. 
ศศิประภา พันธนาเสวี. (2561). การสร้างกลยุทธ์ความแตกต่างส าหรับธุรกิจบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ร้านอาหารสไตล์เกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย, 7(1), 11-22. 

อังสนา ประสี และ ขจรวรรณ อิฐรัตน์. (2555). รายงานการวิจัยปัญหาการด าเนินงานและความต้องการการสนับสนุน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครสวรรค์. ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 

อัฏฐมา บุญปาลิต. (2561). กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับร้านอาหาร/ภัตตาคารในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยแีห่งสุวรรณภูมิ, 4(2), 108-123. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

337 
 

ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น)  
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

MARKETING STRATEGY OF ENTERPRISE BUSINESS IN KANOM JEEN 
(RICE VERMICELLI) IN ROI-ET PROVINCE         

อินทร์ อินอุ่นโชติ1  

In Inounchot 

1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

บทคัดย่อ 
 รัฐบาลได้มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศซึ่ง
รัฐบาลได้สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดจัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเองที่มีอยู่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาสินค้าท่ีเป็นจุดเด่นของท้องถ่ินที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินชาวบ้านให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ผลิตในท้องถ่ินเพ่ือประชาชนจะ
ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน 
(ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจท าขนมจีน (ข้าวปุ้น) จ านวน 
50 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเชิงพรรณา   
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็น
หญิง รองลงมา ชาย มีอายุ 26-40 ปี รองลงมา 40 ปีข้ึนไป และต่ ากว่า 25 ปี สถานภาพสมรส รองลงมาโสด และ
หย่าร้าง-หม้าย และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมาต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ 20,001-
30,000 บาท ตามล าดับ 
  ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
 ร้านขนมจีนส่วนมากเปิดกิจการมาแล้ว 20 กว่าปี มีพนักงานจ านวน 4 -5 คน จะเปิดร้านตลอด 24 
ชั่วโมงโดยลูกค้าสามารถโทรสั่งได้ตลอดเวลา ผลิตขนมจีนหลากหลายชนิด แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า แต่ที่
เน้นๆคือ สีขาวขนาดเส้นมีขนาดเส้น ปานกลาง ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ราคาขายตะกร้าละ 100 บาท ต่อกิโลกรัมกิโลกรัม
ละ 20 บาท โดยมีการลงทุน ต่อวัน 3,800 บาท ถึง 10,000 บาท โดยเจ้าของกิจการดีใจที่ได้เป็นนายตัวเอง ไม่ได้ไป
รับจ้าง แต่ด้วยการหาเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตน้ันหายากและใช้มากต่อการผลิต จึงคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสที่จะขยายกิจการ 
และยังต้อง กังวล กับราคา ของวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงข้ึนทุกวันอีกด้วย ด้านโฆษณายังไม่มีการเข้าถึงถึงการโฆษณาในสื่อ
ออนไลน์ 
  โดยสรุป ความส าเร็จของกลุ่มผู้น าต้องมีความคิด มีวิสัยทัศน์ และก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีการต่อยอดกับ
อาชีพเดิมในชุมชนให้ได้ ต้องคิดจากฐานของทุนชุมชนเป็นหลักไม่ใช่ทุนภายนอก ทั้งทุนทรัพยากร ทุนบุคคล และ
ทุนทางสังคมอื่น ๆ ต้องมีนักวิชาการมาเป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษา แต่ไม่ใช่มาสั่งการ ส าคัญมาก คือ ต้องสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง การเพ่ิมโอกาสที่ธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) จะประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงและจะเกิดความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามมา เน่ืองจากร้านข้าวปุ้นมีความสะอาดอร่อยและยังมี
เส้นข้าวปุ้นที่เป็นเส้นหนาหรือเส้นที่ใหญ่ อร่อยและสะอาด จึงครองใจลูกค้าชุมชนหรือละแวกน้ันได้เป็นอย่างดี 
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ค าส าคัญ 
 กลยุทธ์ทางการตลาด ขนมจีน (ข้าวปุ้น) 
 

ABSTRACT 
 The Government has focused on economic development as a priority, particularly the 
economy, domestic tourism, which the Government encourages each province organizes its own 
development to accommodate tourists. Focus on increasing production efficiency. The product 
development is the focal point of the local wisdom of local villagers, in accordance with the 
requirements of the market. Raise the standard of quality is to add more revenue to local 
manufacturers for the public to have better lives. Therefore, the Researchers therefore studied 
marketing strategies of enterprises to develop business in China (the first time rice) et district by 
collecting data from the baking business Chinese (rice, first time) the number 50, and using 
queries, as statistic tool that is used in the data analysis include percentage, average, standard 
deviation and portrays. 
 The results of this research found that entrepreneurs to China business development 
(first time rice) in the District of mostly female et inferior to men aged 26-40 years, followed by 
40 years and less than 25 years of marriage and divorce, unmarried, minor-widowed and 10001-
20000 per month income of baht secondary lower or equal to 10,000 baht and 20001-30000 
respectively. 
 Entrepreneurs to develop their business in China (the first time rice) et district. There is 
a comment by on the overall marketing strategy is moderate by descending order. Follows on 
market processes the products. Creating and presenting physical appearance and the distribution 
channels, respectively. 
 Most Chinese candy shop opens for business more than 20 years ago, the number of 
employees 4-5 individual will open shop throughout the 24 hours you can call at any time, order 
the production of various types of noodles, but the needs of the customer, but nen white size is 
medium, not using preservatives 100 Baht each basket sales price per kilogram by kilogram is 20 
per day 3,800 baht to 10,000 baht, by the owners of the happy boss himself. Not going to get 
hired, but by then the fuel used to produce and use production, so we think there is no chance 
to expand and still have to worry about the price of raw materials increased. Advertising does not 
yet have access to the online media advertising. 
 The successful conclusion of the group leader must have a vision and a strategy that 
has been capped with a career in community. I think from the base of the venture capital 
community is not the main parties. The capital resources, capital and social capital, other 
scholars have a mentor or advisor. But the order is very important to the learning process and 
the involvement of all parties continuing. If not this, then the chances of success are high. And 
will be followed by a strong community is a strong community that is just words or letters. Pun 
restaurant is clean and has a delicious line Pun. The thick lines or large. Safe and tasty He won 
the hearts of customers, the community or the neighborhood as well. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารและพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ.
2504-2509) จนถึงปัจจุบันคือฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) รัฐบาลได้มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดจัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
ตนเองที่มีอยู่เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาสินค้าที่เป็นจุดเด่นของท้องถ่ินที่
เป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินชาวบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ผลิตในท้องถ่ินเพ่ือประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
           “อาหาร” ถือเป็นมุมสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
ต่างๆ ในท้องถ่ิน อันน าไปสู่การพัฒนาและสร้างคนสร้างงาน เพราะอาหารหน่ึงจานจะมีการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่ง
ต่างๆ รวมถึงมีรายละเอียดของแต่ละเมนูอีกด้วย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า รายได้จากอาหารและเครื่องด่ืมของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.74 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดโครงการ Amazing Thai Taste เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้
โครงการประสานพลังประชารัฐ ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ (Brand) ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดดี 
(Premium Product) ส่งเสริมให้รับประทานผลไม้ไทยตามฤดูกาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงชุมชนทุกระดับใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยที่ผลิตข้ึนจากแหล่งชุมชนรากหญ้า นอกจากน้ียังได้ก าหนด
อาหารไทย 6 ชนิด ท่ีเป็นที่นิยมของนักท่องเท่ียว ได้แก่ ผัดไทย ต้มย ากุ้ง แกงเขียวหวาน ส้มต า มัสมั่น และต้มข่าไก่ 
(กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) การเป็นเจ้าภาพโลกในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอาหารของประเทศไทยจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว
เชิงอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน เน่ืองจากอาหารไทยมีชื่อเสียงและข้ึนชื่อในเรื่องของรสชาติและความ
ประณีตในการบรรจงคัดเลือกวัตถุดิบปรุงแต่งที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ทางโภชนาการ มีความพิถีพิถันในการ
ตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามวัฒนธรรมและวัตถุดิบของแต่ละท้องถ่ิน  
 จังหวัดร้อยเอ็ดถือได้ว่ามีอาหารและของดีมากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ กล่าวถึง ประเพณีบุญผะเหวดเป็นประเพณีประจ าจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีความโดดเด่นและมี เอกลักษณ์
เฉพาะของท้องถ่ิน ผู้ที่มาร่วมงานประเพณีต้องรับประทานอาหารชนิดหน่ึงที่เรียกว่า “ข้าวปุ้น (ร้านขายขนมจีน)” 
ซึ่งว่าเป็นอาหารหลักของชาวอีสานและเป็นอาหารประจ างานบุญต่าง ๆ เพราะถ้าแขกที่มาร่วมงานบ้านไหนไม่ได้กิน
ข้าวปุ้น ถือเสมือนว่ายังไม่ได้ร่วมงานบุญน้ัน ข้าวปุ้นมีความส าคัญในงานบุญเพราะหมายถึง เส้นยาวแสดงถึงความ
เหนียวแน่นกลมเกลียวกันมีความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกันในสมัยก่อนก่อนเวลามีงานบุญชาวบ้านในหมู่บ้านก็
จะช่วยกันลงแรงท าข้าวปุ้น ช่วยกันต า ช่วยกันบีบ เป็นการสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 
ปัจจุบันน้ีการต าข้าวปุ้นกินกันเองมีน้อยมาก มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท าข้าวปุ้นกินกัน เด็กรุ่นใหม่ไม่ท ากินกัน เพราะซื้อกิน
สะดวกและง่ายกว่า (ส านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม, 2561) ซึ่งประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด ยังคง
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างครบถ้วน ท้ังเรื่องราว อุปกรณ์ตกแต่งภายในงาน และอาหารการกินที่เกี่ยวข้องกับ
งานบุญงานประเพณี 
  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานทางด้าน
การตลาด เน่ืองจากเป็นสิ่งที่กิจการสามารถทางการควบคุมได้ โดยพ้ืนฐานของส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) จะประกอบด้วย 4 ปัจจัยคือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่ส าหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) เพ่ิมเข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) รวมเรียกได้ว่าเป็น 7Ps   
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  จากข้อมูล ดังกล่าวข้างต้นน้ันท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  เพ่ือทราบถึงปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกผลิตขนมจีน (ข้าวปุ้น) 
ให้เป็นที่รู้จักในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง และสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในการส่งเสริมการจัด
จ าหน่ายของผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายและผลิตขนมจีน (ข้าวปุ้น) ได้ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนในการช่วยผลักดันและส่งเสริมอาหารอีสานพ้ืนถ่ินให้เป็นที่รู้จักและสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน
ตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและความส าเร็จผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 ร้าน (กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2560) 

  2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ด จ านวน 50 ร้าน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose Random Sampling) 
 
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสร้างตามวัตถุประสงค์และ
กรอบแนวคิดที่ก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ร้านจ านวน 7 
ข้อ โดยครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อปี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ( Checklist ) 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด จ านวน 19 ข้อ โดยครอบคลุมเน้ือหา ได้แก่           
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 5. ด้านบุคคล (People) 6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
and Presentation) 7. ด้านกระบวนการ (Process)ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 
  ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเชิง
พรรณนา  
 
 3.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา
ธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบและสร้างแบบสอบถาม 
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  2.  จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจาณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมถึงความ
มุ่งหมายและสมมติฐานของการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
  3.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามกรอบแนวความคิดเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของ
การใช้ภาษาและครอบคลุมเน้ือหาของการวิจัยเพ่ือน ามาปรับปรุง  
  4.  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนอคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และการ
บัญชีที่ปรึกษางานวิจัยอีกครั้งหน่ึง 
  5.  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   5.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try – out) กับธุรกิจทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 ราย 
       5.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discriminant Power) ของแต่ละด้านโดยใช้เทคนิค 
Item - total Correlation ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาด ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.624-0.833 ซึ่งสอดคล้อง
กับ Nunnally (1978) ได้น าเสนอว่าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้ (ตาราง
ภาคผนวก ข)   
                  5.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามเป็นรายด้าน โดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.871-0.897 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally (1978) ได้น าเสนอว่าความ
น่าเชื่อถือตามทฤษฎีของ Cronbach ซึ่งแนะน าว่าค่าความเชื่อมั่นของค าถามไม่ควรต่ ากว่า 0.70  (ตารางภาคผนวก 
ข) 
  6. น าผลที่ได้รับจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอคณบดี คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  1.  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ขอหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยแนบ
แบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์และ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยอ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลเพ่ือพัฒนา 
  3.  ให้ตัวแทนหรือผู้ช่วยงานวิจัย ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลในอ าเภอที่ได้รับผิดชอบที่ก าหนด แบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ในการเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการ จ านวน 50 ราย 
  4.  เมื่อครบก าหนด ได้รับแบบสอบถามกลับมา จ านวน 50 ฉบับรวมระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 
3 อาทิตย์ 
          5.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับทั้ง 50 ฉบับ ซึ่งมีแบบสอบถามที่
ตอบสมบูรณ์จ านวน 50 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker Kumar และ Day (2001) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม ต้องมีอัตราตอบกลับมาอย่าง
น้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้   
  6.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลต่อไป 
 
  5.  การจัดกระท าข้อมูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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  ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
  ตอนที ่2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการ
บรรยาย และสรุปผลการด าเนินการวิจัย ได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 
2541) 
   ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  ก าหนดให้  5 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นมาก   ก าหนดให้  4 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ก าหนดให้  3 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อย   ก าหนดให้  2 คะแนน 
   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ก าหนดให้  1 คะแนน 
  แล้วหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2541) 
   ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
  ตอนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Analysis)  เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
 
 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  1.  สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   1.1 ร้อยละ (Percentage) 
   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2.  สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   2.1 การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ (Discrimination Power) โดยใช้เทคนิค Item Total 
Correlations 
   2.2 การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of Test) โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
  3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน 
(ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังน้ี 
            ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกี่ยวกับผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
    1.1  ชาย 11 22.00 
    1.2  หญิง 39 78.00 

รวม 50 100.00 
2. อายุ   
ต่ ากว่า 25 ปี                          
26-40 ปี                
ต้ังแต่ 40 ปี ข้ึนไป 

3 
38 
9 

6.00 
76.00 
18.00 

รวม 50 100.00 
3. ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา                    
ปวช-ปวช                    
ปริญญาตรีข้ึนไป   

48 
2 
- 

96.00 
4.00 
0.00 

รวม 50 100.00 
4. สถานภาพ   
สมรส                                   
โสด                           
หย่าร้าง/หม้าย 

42 
5 
3 

84.00 
10.00 
6.00 

รวม 50 100 
5. รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ10,000         
10,001-20,000                 
20,001-30,000                  
30,000 ข้ึนไป 

11 
32 
5 
2 

22.00 
64.00 
10.00 
4.00 

รวม 50 100.00 
  
  จากตาราง 1 พบว่า ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่
เป็นหญิง (ร้อยละ 78.00) รองลงมา ชาย (ร้อยละ 22.00) มีอายุ 26-40 ปี (ร้อยละ 76.00) รองลงมา 40 ปีข้ึนไป 
(ร้อยละ 18.00) และต่ ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 6.00) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 84.00) รองลงมาโสด (ร้อยละ 10.00) 
และหย่าร้าง-หม้าย (ร้อยละ 6.00) และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 64.00) รองลงมาต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 22.00) และ 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 10.00) ตามล าดับ 
 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน 
(ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตาราง 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และเป็นรายด้าน  

 

กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพือ่พัฒนา
ธุรกิจขนมจีน 

 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  3.43 0.28 ปานกลาง 
2. ราคา (Price)  3.36 0.37 ปานกลาง 
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  3.24 0.38 ปานกลาง 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  3.69 0.31 ปานกลาง 
5. ด้านบุคคล (People)  3.21 0.42 ปานกลาง 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation)  3.25 0.25 

ปานกลาง 

7. ด้านกระบวนการ (Process) 3.45 0.35 ปานกลาง 
โดยรวม 3.38 0.20 ปานกลาง 

  
 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
คิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ( ̅ = 3.69) ด้านกระบวนการ (Process) ( ̅ = 
3.45) ผลิตภัณฑ์ (Product) ( ̅ = 3.43) และราคา (Price) ( ̅ = 3.36) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ( ̅ = 3.25) และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ( ̅ = 3.24) 
ตามล าดับ 
 
  ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
  บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดและความส าเร็จผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน 
(ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 50 ราย พบว่า 
  การจัดจ าหน่ายและการขายขนมจีน มีทั้งยังผลิตเอง ผลิตขนมจีนเฉพาะขนมจีนสีขาว ที่มีขนาดเส้นที่
ใหญ่ ใช้ภาชนะในการบรรจุเป็นตะกร้าและโฟม ในเรื่องของการผลิตทางร้านเตรียมของต้ังแต่เวลา 02:00 น. ลงมือ
ผลิต ท่ีเวลา 05:00 น. โดยผลิตวันละ 30 ถึง 40กิโลกรัม กิโลกรัมละ 27 บาท และยังได้รับการตรวจคุณภาพจาก
โรงพยาบาลธวัชบุรี ใช้เงินลงทุนเป็นรายวัน วันละ700 ถึง 800 บาทต่อวัน เจ้าของกิจการได้บอกว่าข้อดีของการเปิด
กิจการ คือได้เป็นนายของตนเอง แต่ยังเจอปัญหาคือแรงงานไม่เพียงพอ ในด้านโอกาสคาดว่ายังไม่มีโอกาสขยายร้าน  
ทางด้านโฆษณา ยังไม่มีการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 
  ร้านขนมจีนส่วนมากเปิดกิจการมาแล้ว 20 กว่าปี มีพนักงานจ านวน 4-5 คน จะเปิดร้านตลอด 24 
ชั่วโมงโดยลูกค้าสามารถโทรสั่งได้ตลอดเวลา ผลิตขนมจีนหลากหลายชนิด แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า แต่ ที่
เน้นๆคือ สีขาวขนาดเส้นมีขนาดเส้น ปานกลาง ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ราคาขายตะกร้าละ 100 บาท ต่อกิโลกรัมกิโลกรัม
ละ 20 บาท โดยมีการลงทุน ต่อวัน 3800 บาทถึง 10,000 บาท แล้วแต่วัน โดยเจ้าของกิจการดีใจที่ได้เป็นนาย 
ตัวเองไม่ได้ไปรับจ้าง แต่ด้วยการหาเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตน้ันหายากและใช้มากต่อการผลิต จึงคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสที่
จะขยายเลย และยังต้อง กังวล กับราคา ของวัตถุดิบที่เพ่ิมสูงข้ึนทุกวันอีกด้วย ด้านโฆษณายังไม่มีการเข้าถึงถึงการ
โฆษณาในสื่อออนไลน์ 
  ผลการวิเคราะห์ SWOT ข้อดีของผู้ประกอบการส่วนมากเป็นนายของตัวเองและเป็นธุรกิจภายใน
ครอบครัว ข้อเสีย วันไหนเหน่ือยก็ไม่ผลิตจึงไม่มีรายได้ โอกาส ไม่มีโอกาสที่จะขยายกิจการ อุปสรรค เครื่องผลิต
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ช ารุด ง่ายต้น ทุนสูง เป็นเจ้านายของตัวเองเหน่ือยก็พักได้รับเงินหมุนเป็นรายวันข้อเสียแรงงานไม่เพียงพอท าให้
เหน่ือยล้าโอกาสอยากขยายไปยังไม่มี โอกาสอุปสรรคมีค่าเช่าหน้าร้านในการเปิดหน้าร้าน ได้รับเงินเป็นรายวัน  
ข้อเสีย เกิดความเหน่ือยล้า โอกาส ไม่ขยายตอนน้ีแต่ถ้ามีโอกาสจะขยาย อุปสรรค ไม่มี เป็นเจ้านายตัวเอง ข้อเสีย
สถานที่ไม่อ านวยต่อการปล่อยน้ าเพราะอยู่ในเขตชุมชน โอกาสไม่มีโอกาสขยายร้านในอนาคตอุ ปสรรคมีความ
เดือดร้อนในที่ชุมชนเช่นควันจากเตาการปล่อยน้ าเสีย ขายง่ายเพราะอยู่ติดตลาดมีคู่แข่งน้อย เปิดร้านนานแล้วมีคน
รู้จักมาก ขายง่ายได้ก าไรวันต่อวัน มีเงินทุนหมุนเวียน มีลูกค้าประจ า มีความสะดวกสบาย เป็นเจ้านายตัวเอง 
ข้อเสียอยู่ได้ไม่นาน เพราะหมดอายุภายใน 3 วันพนักงานมีน้อยไม่มีบริการส่งถึงบ้าน โอกาสช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 
งานบวช งานแต่ง งานกฐิน งานผ้าป่า งานบุญเผวด งานออกพรรษา งานเข้าพรรษา งานปีใหม่ งานข้ึนบุญบ้าน 
งานวัด เช่น เวลามีบุญมีงาน การเจริญเติบโตของตลาดบ้านธวัชเวลาช่วงเทศกาลมีคนกลับภูมิล าเนาเยอะ ท าให้คน
ล้นตลาด 
  สรุปด้านความส าเร็จของกลุ่มผู้น าต้องมีความคิด มีวิสัยทัศน์ และก าหนดยุทธศาสตร์ที่ต่อยอดกับอาชีพ
เดิมในชุมชนให้ได้ ต้องคิดจากฐานของทุนชุมชนเป็นหลักไม่ใช่ทุนภายนอก ทั้งทุนทรัพยากร ทุนบุคคล และทุนทาง
สังคมอื่น ๆ ต้องมีนักวิชาการมาเป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษา แต่ไม่ใช่มาสั่งการ ส าคัญมาก คือ ต้องสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง ถ้าได้อย่างน้ีแล้วโอกาสประสบความส าเร็จจะมีสูง และจะเกิดความ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามมาไม่ใช่ชุมชนเข้มแข็งที่เป็นแค่เพียงค าพูดหรือตัวหนังสือ ร้านข้าวปุ้นมีความสะอาดอร่อย
และยังมีเส้นข้าวปุ้น ท่ีเป็นเส้นหนาหรือเส้นที่ใหญ่ อร่อยและสะอาดจึง จึงครองใจลูกค้าชุมชนหรือละแวกน้ันได้เป็น
อย่างดี 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.  ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 
26-40 ปี สถานภาพสมรส และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ดีพา 
(2558) ผลการศึกษา พบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.50 อายุ ระหว่าง 31 -40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 34.75 สถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 59.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.75 
อาชีพ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 1.25 
ความถ่ีในการใช้บริการ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 56.50   
 2.  ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาธุรกิจขนมจีน (ข้าวปุ้น) ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาทุกด้าน ได้แก่  
การส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ (Product) และราคา ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ และช่องทางการจัดจ าหน่าย เน่ืองจาก ผู้ประกอบการธุรกิจท าขนมจีน (ข้าวปุ้น) จะให้ความส าคัญกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาอ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และมีการวางแผนการจัดส่งสินค้าให้
เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
อรวรรณ ดีพา (2558) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร 
และด้านลักษณะทางกายภาพ ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับน้อย      
3. การเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ใช้บริการร้านขนมจีนหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการร้านขนมจีนหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีอายุอาชีพ แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริโภคที่มี เพศ 
สถานภาพ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถ่ีในการใช้บริการ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์
ทางการตลาดไม่แตกต่างกัน 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของผู้ประกอบการร้านขนมจีนหล่มเก่า อ าเภอหล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าด้านข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งขันใหม่ด้านความรุนแรงของการ
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แข่งขันภายในธุรกิจ ด้านความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน และด้านอ านาจต่อรองของลูกค้า อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ด้านอ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ หรือซัพพลายเออร์ อยู่ในระดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์พรรณ 
หัตถมาศ (2554)  ได้ท าการารสืบสานประเพณีเทศกาลขนมจีน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดงานปีน้ีดีกว่าทุกปี เพราะจัดย่ิงใหญ่และมีของขายจ านวน
มาก และอยากให้มีการจัดงานประเพณีขนมจีนต่อไปทุกปี ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน
วัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า ประจ าปี 2551 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.08 มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน
วัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า ประจ าปี 2551 การจัดแสดงแสงสีเสียงต านานหลวงพ่อใหญ่วัดตาล การ
ประกวดคู่รักยืนยาว การจัดการแสดงของนักเรียนในอ าเภอหล่มเก่า การจัดประกวดชุดอาหาร ไท -หล่ม การจัด
ประกวดขนมจีนประยุกต์ ร้านขายขนมจีนในบริเวณงาน การจัดประกวดต าข้ีปู การจัดแข่งขันกินขนมจีน ปละการ
จัดแข่งขันการบีบขนมจีนยาวที่สุดในโลก การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดงานประเพณีเทศกาลขนมจีน ได้ท า
ร่วมกับอ าเภอหล่มเก่า เทศบาลอ าเภอหล่มเก่า หน่วยราชการและประชาชนในชุมชนต าบลต่างๆ ของอ าเภอหล่ม
เก่า โดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบทั้งการบอกต่อ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แล้วท าการประเมินผลตลอดการ
ด าเนินการ และสรุปเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ จ านวน 200 เล่ม มอบไว้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
  1.1 ผู้ประกอบการธุรกิจท าขนมจีน (ข้าวปุ้น) ควรให้ความส าคัญในเรื่องของความสะดวก สะอาด  
ได้มาตรฐานสินค้าให้กับลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิต และให้บริการ   
  1.2 ผู้ประกอบการธุรกิจท าขนมจีน (ข้าวปุ้น) ควรให้ความส าคัญในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีช่องทางให้ลูกค้าได้เลือกมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน คือให้ลูกค้ามารับเอง ท าให้ลูกค้าอาจจะเสียในเรี่องของ
ความรู้สึกมากผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน   
  1.3 ผู้ประกอบการธุรกิจท าขนมจีน (ข้าวปุ้น) ควรให้ความส าคัญในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องราคา
ให้กับสินค้า และมีมาตรฐานของร้านท าขนมจีนประเภทเดียวกัน ในเขตพ้ืนที่เดียวกัน 
  1.4 ผู้ประกอบการธุรกิจท าขนมจีน (ข้าวปุ้น) ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์
หรือเส้นข้าวปุ้น บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเป็นการดึงดูดลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน  
 

 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของผู้ประกอบการและผู้บริโภคน ามาเปรียบเทียบ
ความต้องการ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นว่ามีความแตกต่างกัน หรือไม อย่างไร 
   2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจ ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการในการบริหารงานให้
พนักงานในองค์กรสามารถดึงความรู้ ความสามารถ และกลยุทธ์ในการบริหารช่องทางการตลาด ออกมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการท างานของธุรกิจได้ดีย่ิงข้ึน 
  2.3 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจท าขนมจีน สามารถหา
แนวทางปรับปรุงแกไขปัญหากระบวนการคิดและวางแผนในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความได เปรียบทางการ
แข่งขันให้กับวัสดุก่อสร้าง 
  2.4 ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การแข่งขันทางการตลาด เพ่ือให้ทราบถึงสภาวะ
ของคู่แข่งขันว่าที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร ทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
สร้างความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคตต่อไป 
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                 2.5 ควรมีการเพ่ิมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( Indept – 
Interview) ให้มากข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์มาประกอบการสรุปผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือมากย่ิงข้ึน
ต่อไป 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ 
กรณีศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
PREFERABLE QUALIFICATIONS OF THE LOGISTICS MANAGEMENT GRADUATES, 

FACULTY OF MANANGMENT, LOEI RAJABHAT UNIVERSITY 
รดาศา เนตรแสงสี1 

Radasa Netsangsee 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาถึงเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ และเพ่ือเสนอแนวทางในการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ สถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วน  
และบริษัท จ านวน 36 แห่ง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ สาขาวิชาการจัดการ      
โลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  ( x =4.70, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ( x =4.72, S.D.=0.45) ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.20, 
S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษาและงานที่รับผิดชอบ ( x =4.33, S.D.=0.47) ด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
4.20, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่อย่าง

สม่ าเสมอ ( x =4.38, S.D.=0.68) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถปรับตัวให้

เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ( x =4.88, S.D.=0.31) ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.30, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้กับการท างานได้ ( x =4.41, S.D.=0.69) ด้านผล

การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.70, S.D.=0.40) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความขยันหมั่นเพียร ( x =4.86, S.D.=0.35) 
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ ประกอบด้วย  
1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ   
ผู้ใช้บัณฑิต 2) สอนสอดแทรกเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน             
และ 3) จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนให้สอดคล้องกับสายงานของสาขาวิชาและความ
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ต้องการของผู้เรียน ด้วยการเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง การน านักศึกษาออกไปดูงานนอกสถานที่ เพ่ือจะได้        
มีโอกาสพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมในการท างานในอนาคตอย่างมั่นใจ   
 
ค าส าคัญ 
 แนวทางพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส ์สถานประกอบการ 
 

ABSTRACT 
 This research studied the desired characteristics of graduates for the establishments 
and its case study was for Logistics management Program, Faculty of Management Science, Loei 
Rajabhat University. The objectives of this research were to study the desired characteristics of 
graduates majoring in Logistics Management for the establishments and to recommend ways in 
order to develop characteristics of graduates majoring in Logistics Management Faculty of 
Management Science, Loei Rajabhat University. This research was survey research and the 
populations used in this research were 36 partnerships and companies where the senior students 
majoring in Logistics Management in academic session 2017 had been working as the trainees. 
The quantitative analysis used was software package for descriptive statistic, frequency, 
percentage, mean and standard deviation and data were presented in charts, explaining and 
research conclusion. 
 The research found that the desired characteristics of graduates majoring in Logistics 
Management, Faculty of Management Science, Loei Rajabhat University for the establishments 

were generally excellent ( x =4.70, S.D.=0.50) for moral and ethic. When it was calculated 
topically, being disciplined, punctual and responsible to oneself and society was at the highest 

average ( x =4.72, S.D.=0.45). Knowledge was generally at very good average ( x =4.20,S.D.=0.60). 
When it was calculated topically, knowledge and understanding of subjects they studied and 

assignments was at the highest average ( x =4.33, S.D.=0.47). The knowledge skill was generally at 

very good average ( x =4.20, S.D.=0.70). When it was calculated topically, learning for new 

knowledge continuously was at the highest average ( x =4.38, S.D.=0.68). Interpersonal 

relationship skill and responsibility were generally at very good average ( x =4.60, S.D.=0.50). 

When it was calculated topically, adjustability with colleagues was at the highest average ( x
=4.88, S.D.=0.31). Digital analysis skill and communication and information technology skill were 

generally at the highest average ( x =4.30, S.D.=0.70). When it was calculated topically, ability to 

apply technology and information to the work was at the highest average ( x =4.41, S.D.=0.69). 
The result of developing graduates in accordance with the identity of Faculty of Management 

Science was generally at the highest average ( x =4.70, S.D.=0.40). When it was calculated 

topically, diligence was at the highest average ( x =4.86, S.D.=0.35) 
 The ways to develop the characteristic of graduates majoring in Logistics Management 
were 1) improving and modernizing curriculum in accordance with entrepreneurs who employ 
the graduates 2) teaching and encouraging students to get the 5 desired characteristics of 
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graduates  and 3) organizing activities to support learning in the classes and outside the classes 
related to the subjects and students’ wishes, focusing on practice and taking the students to 
observe the operation in order to improve themselves as well as to get ready for future career 
confidently. 
 
Keywords 
 Development Guidelines, Graduate Qualifications, Logistics Management, Establishments 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาและการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ ผู้บริหารประเทศต่างเร่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพระดับสูง โดยพยายามส่งเสริมให้ประชากร
ได้เรียนในระดับอุดมศึกษาให้มากข้ึน ส่งผลให้บัณฑิตล้นตลาดแรงงาน เน่ืองจากขาดการวางแผนการผลิตก าลังคนที่
มีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการตลาดแรงงาน แนวทางแก้ไขปัญหาน้ันควรมีลักษณะบูรณาการโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปัจจัยที่ส่งผลให้บัณฑิตล้นตลาด มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสถาบันอุดมศึกษา โดยท าวิจัยและก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ีควรควบคุมการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาและขยาย
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ เหมาะสม โดยพ้ืนที่ที่มีสถาบันอุดมศึกษาต้ังอยู่แล้ว ไม่ควรให้ เปิด
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมหรือมีการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเข้ามา รวมถึงสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาต่อในการ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มสาขาขาดแคลน เน่ืองจากความต้องการก าลังคน ระดับ ปวช. ปวส. มีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
ในภาคอุตสาหกรรม แต่กลับประสบกับภาวะขาดแคลนอย่างหนัก ในขณะที่แรงงานระดับอุดมศึกษากลับล้นตลาด 
จึงส่งผลให้บัณฑิตที่ตกงานจ านวนมากจนถูกผลักออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ หรือหาทางออกโดยการเรียนต่อใน
ระดับที่สูงข้ึนต่อเน่ือง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะแรงงานระดับปริญญาโทและปริญญาเอกล้นตลาดตามมา โดยปัจจุบัน
เริ่มมีแนวโน้มผู้เรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกมากข้ึน แต่ไม่มีงานท าหรือท างานต่ ากว่าระดับการศึกษา ดังน้ัน
หากประเทศไทยยังไม่มีการจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา และสร้างความตระหนักในปัญหา
แรงงานระดับอุดมศึกษาล้นตลาดให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อนาคตประเทศไทยจะประสบปัญหาน้ีต่อไป
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2550) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามความต้องการของสังคม 
เพ่ือท าประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดต้ังข้ึนตาม
เจตนารมณ์ของผู้ก่อต้ังให้เป็นศูนย์รวมของผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้เพ่ือเอื้อประโยชน์แก่ท้องถ่ินและประเทศชาติ มหาวิทยาลัย
แห่งน้ี มีปรัชญาท่ีอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดจนมีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล โดยพัฒนาให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์บ้านเมือง 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอก และภายในองค์การในยุคปัจจุบัน 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสาขาวิชาท่ีมีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ โดยเป็นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการจัดการกับบางส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
และวิศวกรรมขนส่ง ซึ่งเป็นศาสตร์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุ ข้อมูลข่าวสาร จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงโดยมี
กระบวนการที่จะท าให้มีต้นทุนต่ าสุดและตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้าน (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552, 
2561) ประกอบด้วย 1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะต้องมีวินัยและความซื่อสัตย์สูง 2) มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการ และ
ทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
นอกจากน้ียังสามารถน าศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์กับโลจิสติกส์ได้ 3) มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
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สร้างสรรค์โดยน าหลักการที่เรียนมาไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์ และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
และจะต้องตระหนักในสิ่งแวดล้อมได้ 4) มีความเป็นผู้น า และมีโลกทัศน้ักว้างไกล สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดีและมีความรับผิดชอบสูง  5) มีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้มากกว่าหน่ึงภาษา และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 6) สามารถน าแนวคิดเชิงโลจิสติกส์ไปใช้ในทางธุรกิจและ
ประยุกต์กับการด ารงชีพเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างพยายามที่จะแสวงหาบุคคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือท าให้องค์กรสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งการแสวงหา
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในปัจจุบันที่ต้องสามารถเผชิญกับปัญหากับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันได้ 
หากพนักงานมีคุณภาพก็จะท าให้องค์กรเจริญเติบโตและการพัฒนา องค์กรรวมทั้งตัวพนักงานและขององค์กรเอง
ด้วย แต่ในท านองเดียวกันหากพนักงานไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรต้ังไว้ ก็จะส่งผลต่อการอยู่
รอดและความก้าวหน้าขององค์กร ดังน้ันการที่จะคัดเลือกหรือสรรหาพนักงานเข้าสู่องค์กรน้ัน จะต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้มีความรู้และทักษะความช านาญให้ตรงกับต าแหน่งงาน
สูงสุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มบัณฑิตที่เพ่ิงจะส าเร็จการศึกษาที่ยังขาดซึ่งคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ควรจะเป็น 
ดังน้ันจากความเป็นมาและปัญหาที่กล่าว สาขาวิชาจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ โดยท าการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ : กรณีศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งเมื่องานสิ้นสุดลงสาขาวิชาได้
ข้อมูลและแนวทางเพ่ือน ามาปรุงปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ             
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
            1.  เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่พึงประสงค์ ของสถานประกอบการ         
 2.  เพ่ือศึกษาเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคส์ าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการโลจสิติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1.  แหล่งข้อมูล 
 2.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  เครื่องมือในการวิจัย 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  แหล่งข้อมูล 
  แหล่งข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.1  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) คือการเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการที่ด าเนินธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ ท่ีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สามารถจะสมัครงานเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคตได้   

1.2  ศึกษาข้อมูลทุตยภูมิ ( Secondary Data) ได้แก่แหล่งข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาจากการค้นคว้า
เอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงาน วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 
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 2.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย   
ประชากร ได้แก่ เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส์ จ านวน 36 แห่ง ได้แก ่
 1.  บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
  2.  บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
 3.  บริษัท อจิลิต้ี จ ากัด 
 4.  บริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขาเลย 

5.  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
 6.  บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากัด 
 7.  บริษัท มาลาพลาส (บางปู) จ ากัด 
 8.  บริษัท ไดนามิค โลจิสติกส์ จ ากัด 
 9.  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเลย 
 10. บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ จ ากัด 
 11. บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 12. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ (ซุปเปอร์เซฟ) 
 13. บริษัท สยามคิโต้ จ ากัด สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 
 14. บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 
 15. บริษัท สิงห์ขอนแก่น จ ากัด 
 16. บริษัท น่ิม ซี่ เส็ง โลจิสติกส์ จ ากัด 
  17. บริษัท วี.คาร์โก จ ากัด 
 18. ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง 
 19. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาหนองบัวล าภู) 
 20. บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
 21. บริษัท เค-ซอฟท์แวร์ จ ากัด 
 22. บริษัท เบสท์ บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จ ากัด 
 23. บริษัท รวมถาวร จ ากัด 
 24. บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จ ากัด 
 25. บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จ ากัด 
 26. บริษัท เอ็ม อินเตอร์คอร์ป โลจิสติกส์ จ ากัด 

27. บริษัท ดีเอชแอล (ไทย) โลจิสติกส์ จ ากัด 
28. บริษัท ผลิตภัณฑ์พลาสติก (2003) จ ากัด 
29. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด 
30. บริษัท ชานนท์วัสดุ จ ากัด 
31. บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ากัด 
32. บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) จ ากัด 
33. บริษัท อิโตะไทย กรุ๊ป จ ากัด 
34. บริษัท มายอินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
35. บริษัท น้ าตาลเอราวัณ จ ากัด 
36. บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเลย 
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 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ที่สร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3  ส่วน   
ส่วนที่ 1 รายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ            
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
   4.1  ผู้ศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานประกอบการ  
  4.2  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการขอหนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลและขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ  
  4.3  ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจัดส่งทางไปรษณีย์
ไปยังสถานประกอบการ  
  4.4  ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้ศึกษาเลือกใช้การประมวลผลข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ดังต่อไปน้ี    
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  ส่วนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดย
เลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ท าการวิเคราะห์โดยโดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ท าการวิเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงและอภิปราย
ร่วมกับผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาถึงเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่พึงประสงค์ ของสถานประกอบการ และเพ่ือศึกษาเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ส าหรับกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาคือ สถานประกอบการที่ด าเนิน  
ธุกิจด้านโลจิสติกส์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สามารถจะสมัครงานเพ่ือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ จ านวน 36 แห่ง โดยผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปน้ี 
 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพเป็นผู้จัดการ จ านวน 17 คน  คิดเป็นร้อยละ 
47.20 หัวหน้าฝ่าย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 และ
อื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 ตามล าดับ ตารางที่ 1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภทของหน่วยงาน



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

355 
 

เป็นหน่วยงานเอกชน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.40 และอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ตารางที่ 
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีบัณฑิตท างานอยู่กับท่านน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
 ตอนที่ 2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่า ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยภาพรวม เฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x =4.50, S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

( x =4.70, S.D.=0.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา ( x =4.20,S.D.=0.70)   
 
ตารางที่ 2.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านโดยภาพรวม 
 

คุณลักษณะบัณฑิตในแต่ละด้านโดยภาพรวม  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.70 0.50 มากท่ีสุด 1 
2. ด้านความรู้ 4.20 0.60 มากท่ีสุด 5 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.20 0.70 มาก 6 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.60 0.50 มากท่ีสุด 3 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.30 0.70 มากท่ีสุด 4 

6. ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการ
จัดการ 

4.70 0.40 มากท่ีสุด 2 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.60 มากที่สุด  
 
 ตารางที่ 2.2  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x =4.70,S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวินัย ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและสังคม ( x =4.72, S.D.=0.45) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม       

เลียสละและซื่อสัตย์สุจริต ( x  =4.52,S.D.=0.50) 
 
ตารางที่ 2.2  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เลียสละและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

4.52 0.50 มากท่ีสุด 6 

2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4.72 0.45 มากท่ีสุด 1 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

3 เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับและกติกาของสังคม 4.69 0.57 มากท่ีสุด 2 
4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.63 0.48 มากท่ีสุด 5 
5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 4.66 0.47 มากท่ีสุด 3 
6 มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 

4.66 0.47 มากท่ีสุด 4 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.50 มากที่สุด  
 

 ตารางที่ 2.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.20, 
S.D.=0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษาและงานที่รับผิดชอบ ( x =4.33, S.D.=0.47) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ให้กับผู้อื่น ( x =3.94, S.D.=0.53)   
 
ตารางที่ 2.3  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ความรู้ 
 

ด้านความรู้  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาและ
งานที่รับผิดชอบ 

4.33 0.47 มากท่ีสุด 1 

2 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผน ประเมินและ
ปรับปรุงความรู้ในการท างาน 

4.05 0.41 มาก 5 

3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.13 0.59 มาก 4 

4 มีความเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 4.22 0.63 มากท่ีสุด 3 
5 เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกจิอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.30 0.66 มากท่ีสุด 2 

6 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 3.94 0.53 มาก 6 
เฉลี่ยรวม 4.20 0.60 มาก  

  
 ตารางที่ 2.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        

( x =4.20, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่อย่าง

สม่ าเสมอ ( x =4.38, S.D.=0.68) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่าง

เป็นระบบ ( x =4.05, S.D.=0.79) 
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ตารางที่ 2.4  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ด้านทักษะทางปัญญา  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 4.05 0.79 มาก 6 
2 มีความสามารถในการสืบค้น จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศช่วยในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

4.27 0.74 มากท่ีสุด 3 

3 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4.22 0.72 มากท่ีสุด 4 

4 มีความสามารถเชื่อมโยง บูรณาการหลักทฤษฎีมาใช้กบังาน
อย่างสร้างสรรค ์

4.30 0.74 มากท่ีสุด 2 

5 ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่อย่างสม่ าเสมอ 4.38 0.68 มากท่ีสุด 1 
6 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลและหลกัฐาน
ได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.11 0.66 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.20 0.70 มาก  
 
 ตารางที่ 2.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.60, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด              

คือมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ( x =4.88, S.D.=0.31) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความสามารถ

ในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน ( x =4.19, S.D.=0.62) 
 
ตารางที่ 2.5  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 4.52 0.50 มากท่ีสุด 5 
2 มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 4.88 0.31 มากท่ีสุด 1 
3 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 4.58 0.50 มากท่ีสุด 4 
4 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4.69 0.46 มากท่ีสุด 2 
5 มีความสามารถในการแสดงภาวะความเป็นผู้น าในการท างาน 4.19 0.62 มาก 6 
6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.66 0.47 มากท่ีสุด 3 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.50 มากที่สุด  
 
 ตารางที่ 2.6 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.30, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้กับการท างานได้ ( x =4.41, 
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S.D.=0.69) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง       

( x =4.00, S.D.=0.79) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 2.6 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ ช่วยในการวิเคราะห์
เพ่ือแก้ปัญหาและตัดสินใจทางธุรกิจและอื่นๆ 

4.36 0.59 มากท่ีสุด 2 

2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการเก็บข้อมูลและ
น าเสนอข้อมูล 

4.30 0.74 มากท่ีสุด 4 

2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ
ติดต่อสื่อสารและการท างาน 

4.33 0.67 มากท่ีสุด 3 

4 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้
กับการท างานได้ 

4.41 0.69 มากท่ีสุด 1 

5 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศถูกต้อง 4.00 0.79 มาก 6 
6 มีความสามารถในการสรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสม 

4.13 0.76 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.30 0.70 มากที่สุด  
  
 ตารางที่ 2.7 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ

วิทยาการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.70, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ความขยันหมั่นเพียร ( x =4.86, S.D.=0.35) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นิยมความเป็นไทย ( x =4.61, 
S.D.=0.49) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2.7 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

ด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ 
คณะวิทยาการจัดการ  ̅ S.D. 

ระดับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

อันดับที่ 

1 ความอดทนต่องานหลักและความยากล าบาก 4.69 0.46 มากท่ีสุด 3 
2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.75 0.43 มากท่ีสุด 2 
3 ความเสียสละต่อส่วนรวมและจิตสาธารณะ 4.69 0.46 มากท่ีสุด 4 
4 ความขยันหมั่นเพียร 4.86 0.35 มากท่ีสุด 1 
5 นิยมความเป็นไทย 4.61 0.49 มากท่ีสุด 5 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.40 มากที่สุด  
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถานประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า 
 1. คุณลักษณะทางด้านคุณะธรรม จริยธรรมของบัณทิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติส์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บัณทิตสาขาวิขาการจัดการโลจิสติกส์ มีวินัย   
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมพร เทพสิทธา (2542) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความสับสนยุ่งยากวุ่นวาย ไม่สงบสุขเท่าที่ควร 
ซึ่งปัญหาเกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ขาดระเบียบวินัย เห็นแก่ตัว ขาดความซื่อสัตย์ขาดความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่รู้จักประมาณตน เป็นต้น นอกจากน้ันแล้วประชาชนและเยาวชนจ านวนมากไม่เห็น
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม เท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ท าให้สังคม
มีปัญหา มีแต่ความเจริญ ทางด้านวัตถุแต่มีความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจ ในสมัยก่อนสังคมยกย่องคนที่มีคุณธรรม 
คนที่ประพฤติผิด ศีลธรรมก็จะถูกประณาม ไม่มีใครอยากคบหา แต่ในปัจจุบันสังคมกลับยกย่องคนที่มีเงิน คนที่มี
ต าแหน่งสูง และ คนที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าคนเหล่าน้ันจะประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม คนส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาแต่
ความสุขทางวัตถุมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงข้ึน ขาดความเอื้ออาทร ขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็น
ความส าคัญของศาสนา ขาดคุณธรรมจริยธรรม และไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม ดังน้ันจึงส่งผลให้สภาพของ
สังคมไทยโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีความเป็นวัตถุนิยมมากข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม
ของคนในสังคมตามมา กล่าวคือ การหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ เกิ ดการ
เอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคมส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมด้ังเดิมที่ดีงามของคนไทยเริ่มจางหายไปพร้อมๆ กับ
การล้มสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งจากสภาพปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีเกิดจากการขาด
สมดุลในการพัฒนา คือมุ่งเน้นแต่การรับเอาความเจริญทางวัตถุโดยมิได้เน้นจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 
 2. คุณลักษณะทางด้านความรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มีการจัดการ ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกเน้ือหาวิชาที่เปิดสอนละมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีเย่ียมซึ่ง
สอดคล้องกับ อรพินทร์ สันติชัยอนันต์ (2549) สถาบันอุดมศึกษาควรที่จะเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง  
ที่จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องคอยกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเกิดความรู้สึก
อยากท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการสอนที่ท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน การใช้สื่อการ
สอนที่ทันสมัยประกอบการสอน การน าความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ห้องเรียนเสมอ การน านิสิตนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาท่ีต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องมาบรรยายในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน การน านิสิตนักศึกษา
เข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือเข้าชมนิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ จัดข้ึน การเปิดโอกาสให้ซักถาม
ปัญหาเสมอๆ ในการเรียน การจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และการ
สร้างสรรผลงานที่เป็นของตนเอง นอกจากน้ันแล้วอาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่มี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา 
 3. คุณลักษณะทางด้านทักษะทางปัญญาของบัณทิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการ
จัดการ มหาลัยราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ในการท างาน นอกจากมีความรู้แล้ว ทักษะทางปัญญาก็เป็น
สิ่งส าคัญ สามารถน าแนวคิด หลักทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้และเป็นการท าให้คนเรารู้จักคิด วิเคราะห์และ
สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ซึ่งในการท างานมีเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยทักษะทางปัญญาในการ
ท างานมากมาย ซึ่งบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก็ได้รับการ
ฝึกฝนในการใช้ ทักษะทางปัญญามาเช่นกัน ดังน้ันในด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ เพลินพิศ ศิริสมบูรณ      
(2556 – 2557) กล่าวว่า ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ
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ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน 
 4.  คุณลักษณะทางด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความผิดชอบของบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ บัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนรวมสาขาโลจิสติกส์เป็นอย่างดีสามารถเข้าถึง ตามสถานการณ์   
และมีทักษะที่ดีในการปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ง่ายซึ่งสอดคล้องกับ กฤตพร ชูเส้ง (2554) และกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553) และ วิมานพร รูปใหญ่ (2555) กล่าวไว้ว่า เป็นความสามารถในการท างานเป็น
ทีม การมีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกได้รับการ
ปลูกฝังต้ังแต่ในรั้ววิทยาลัยฯ เน่ืองด้วยเป็นวิทยาลัยฯ ในระดับกลาง มีอาจารย์และนักศึกษาในปริมาณไม่มาก
จนเกินไป เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และนักศึกษารู้จักกัน
เป็นอย่างดีมีวัฒนธรรมรุ่นพ่ีรุ่นน้องที่แข็งแกร่ง ลูกศิษย์มีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์และนักศึกษาได้ฝึกความ
รับผิดชอบต้ังแต่ก้าวแรกเมื่อเข้าสู่วิทยาลัยฯ จนกระทั่งจบการศึกษา ดังน้ัน เมื่อบัณฑิตจบไปท างาน ท าให้สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคม มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีซึ่งด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5.  คุณลักษะทางการวิเคราะห์ทางตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีทักษะที่ดี         
ในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาในการใช้ตรรกะทางคณิตศาสาตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ ชูเส้ง (2554) กองแผนงาน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553) และ วิมานพร รูปใหญ่ (2555) กล่าวไว้ว่า เป็นสิ่งจ าเป็นในการท างาน       
เป็นการฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผล รู้จักใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์รู้จักการ คิดวิเคราะห์แล ะสามารถสื่อสารกับคน      
ในองค์การ ในสังคมได้อย่างดีทั้งการพูด การเขียน การน าเสนอต่างๆ และสุดท้ายคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีซึ่ง
ตรงกับยุคสมัยในปัจจุบันสื่ออยู่ในมือทุกคน ท าให้บัณฑิตสามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
บัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านน้ีในระดับดีสามารถน าไปใช้ในการท างานได้เป็นอย่างดีซึ่งด้านทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตของวิทยาลัยฯ มีคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 6.  คุณลักษณะทางด้านผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเลย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สอดคล้องกับ สมบูรณ์ ตันยะ(2547) ได้กล่าวไว้ว่า โดยที่รายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาบังคับของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนที่จะจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต วิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด เพ่ือประยุกต์กับการ
ปฏิบัติงานจริงในงานเก่ียวกับกฎหมาย ท้ังในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน จะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง ท างาน
เป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต้องฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายที่สถานประกอบการ จ านวน 450 ชั่วโมง เป็นการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี 
และประสบการณ์ในอาชีพ โดยที่นายจ้างต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และทาง
หลักสูตรนิติศาสตร์ก็มีความประสงค์ให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
ออกไปท างานจริง ดังน้ัน จึงต้องการให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คณะนักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรนิติศาสตร์ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เพ่ือหาแนวทางให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือหน่วยงานและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปเมื่อจบการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
            ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังต่อไปน้ี   
 1. ควรน าผลการศึกษาไปพิจารณา พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและเป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต    
 2. ควรสอดแทรกและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน   
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการท างานตรงตามสาขาและความต้องการ
ของผู้เรียน ด้วยการเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ท างาน Work Integrated Learning (WIL) ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการท างาน และ
ทักษะเฉพาะทีส่ัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการท างานที่แท้จริงก่อนส าเร็จการศึกษา จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
และเตรียมความพร้อมในการท างานในอนาคตอย่างมั่นใจ   
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การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF MARKETING MANAGEMENT FOR 

COMMUNITY ENTERPRISES IN KALASIN PROVINCE         
อนันตพร  พุทธัสสะ1, สุรีรัตน์ เมืองโคตร1 และ ยุพาภรณ์ ชัยเสนา2 

Anantaporn Puttassa, Sureerat Moungkhot and Yupaporn Chaisena  
1สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

2สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เทศบาลนาจารย์ ต.เมืองกาฬสินธ์ุ อ.เมือง  
จ.กาฬสินธ์ุ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร จ านวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง สัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่มี
มาตรฐาน ด้านราคา ขาดความรู้การก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย การขยายช่องทาง
การตลาดมีน้อย และด้านการส่งเสริมการตลาด ขาดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง 2) การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายมกีารเพ่ิมตัวแทนจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดควรมีเครื่องมือการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง  
ข้อเสนอแนะ วิสาหกิจชุมชนควรมีการจัดการความรู้และพัฒนาความรู้ของสมาชิกเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจสามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างย่ังยืน 
 
ค าส าคัญ 
 การพัฒนาศักยภาพ การบริหารการตลาด วิสาหกิจชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the potential development marketing 
management of community enterprises in Kalasin province. The samples of this study were 50 
people.  The research tools were collect data by asking structured questions by focus group 
interview, in-depth interviewing, and participatory action research (Participatory Action Research: 
PAR) content analysis.  The research found that (1) the problem of marketing management of 
community enterprises in products were lack product quality, lack of knowledge price standard, 
packaging design, and brand development. The distribution channels were lack knowledge of 
product expansion, dealers, and online distribution.  And the marketing promotions were lack 
continuous sales promotion, advertising, and Lack of continuous sales promotion. (2) The 
potential of marketing management development of community enterprises in products were 
product development standard, Packaging design, and brand development. The distribution 
channels were increase dealers, online channels. The marketing promotions were increase sales 
promotion, advertising and public relations. Suggestion, the government agency should to 
increase continuously support in marketing management development of products or services 
and established community enterprises network. 
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ความส าคัญของปัญหา 
 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยรวมมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  การลดหย่อนภาษีเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียว มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยววิถีไทย รวมทั้งมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อกับ
ผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐ (รายงานสถานการณ์ SME, 2560) ส่งผลให้จ านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมี
จ านวนผู้ประกอบการและสถานการณ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดสูงข้ึน ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ทันสมัยมากย่ิงข้ึนตามโดยรับวัฒนธรรมสังคมใหม่ตลอดเวลา ย่ิงไปกว่าน้ันลักษณะการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญใ่ช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือใช้ส าหรับคนในครอบครัวและจ าหน่ายใน
ชุมชน ซึ่งพบปัญหาการบริหารการตลาดขาดความเข้มแข็งและอ านาจการต่อรองตลาด รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
ไม่เหมาะสม (Jearakul, 2004)  
 สอดคล้องกับปัญหาการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
สภาพการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมาบางกลุ่มไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ยังคงด าเนินธุรกิจ
ภายใต้การผลิตเพ่ือใช้เองในชีวิตและครอบครัว และด้านการบริหารการตลาดเป็นเพียงการจ าหน่ายในชุมชนและ
พ้ืนที่ใกล้เคียงเท่าน้ัน แม้จะมีการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐอยู่ตลอดเวลา มีเพียงบางกลุ่มที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดได้อย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็งสู่ระดับจังหวัดระดับประเทศ อีกทั้งสภาวะการ
แข่งขันทางการตลาดมีความรุนแรงย่ิงข้ึนทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์  ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมรายได้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอย่างมาก ดังน้ันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างความได้เปรียบในแข่งขันด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง พัฒนา
กลุ่มเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจได้ด้วยตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน เป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างการ
แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญย่ิงในการพัฒนาฐานรากท่ีส าคัญ (วรางคณา อดิศรประเสริฐ, 2557) 
  จากความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ 
สังคมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ และน าผลการวิจัยที่ได้รับไปสู่การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารการตลาด ให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันและสามารถการขยายธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 
ทั้งภายในและต่างประเทศในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 2. เพ่ือศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุจ านวน 3,115 กลุ่ม (รายงานสรุปประเภทกิจการ
ของวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียน, 2562) จ าแนกเฉพาะอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุจ านวนทั้งสิ้น 355 กลุ่ม แต่
การศึกษาครั้งน้ีคณะผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เทศบาลนาจารย์ ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ จ านวน 50 ราย จ าแนกตามประเภทของกลุ่ม
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ผลิตภัณฑ์จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์หมูทุบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากมะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมะพร้าว กลุ่มผลิตภัณฑ์ทองม้วน และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการตรวจสอบ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงเก่ียวกับสภาพปัญหาและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured or Guided Interview) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus group) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 4. การตรวจสอบข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนินการสรุปความถูกต้องของข้อมูลจากการตรวจสอบเอกสาร โดยการวิเคราะห์ความถูกต้องของเอกสาร 
และการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data triangulation) จากแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกันให้ตรงกัน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเวลา ด้านสถานที่ และด้านบุคคล 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จาการสัมภาษณ์โดยด าเนินการจัดกลุ่ม เรียบเรียง
ข้อมูลจัดล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะห์ตามเน้ือหาที่ต้องการศึกษา สรุปประเด็นส าคัญ เพ่ือให้แนวทาง
การได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
 6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ต้ังแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี คณะวิจัยแบ่งการน าเสนอผลการวิจัยข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย พบว่า 
 1. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีสภาพ
ปัญหาการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนทางด้านผลิตภัณฑ์ ยังมีปัญหาการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ได้
มาตรฐานยังขาดการควบคุมการตรวจสอบการผลิตที่มีมาตรฐานคงเดิมทุกครั้งในการผลิต ปัญหาด้านการบรรจุภัณฑ์
ไม่ทันสมัยยังเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ตามท้องตลาดยังขาดการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสื่อความเป็นตัวตนของชุมชน และปัญหาด้านการสื่อสารผ่านตราสินค้าไม่โดดเด่น ยังไม่เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับระดับจังหวัด มีความรู้จักเพียงภายในชุมขนเท่าน้ัน ปัญหาด้านราคายังขาดความรู้การก าหนดราคาโดย
พิจารณากลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน ขาดการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านราคาเพ่ือการขยายตลาดที่กว้างขวางมากข้ึน
ไม่มีการก าหนดส่วนลดการค้าและส่วนลดปริมาณ ปัญหาทางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความรู้ทางการตลาดด้าน
การขยายช่องทางการตลาดมีน้อยมาก ส่งผลให้จ านวนตัวแทนจ าหน่ายมีน้อยราย ย่ิงไปกว่าน้ันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมารวมตัวกันในการผลิต จึงขาดความรู้ในการจ าหน่ายผ่านออนไลน์เป็นอย่างย่ิง ซึ่งยากต่อ
การศึกษาและพัฒนากลุ่มให้ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันย่ิงข้ึน และสภาพปัญหาด้านการส่งเสริม
การตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขาดการต่อเน่ืองในการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังด าเนินธุรกิจ
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ภายใต้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ  การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้อย และงบประมาณในการส่งเสริม
การตลาดต่ า  
 2. จากผลการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
การตลาดให้สามารถเพ่ิมยอดขายให้กับชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหารด้านผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล การมีส่วนร่วมในการออกแบบและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย การพัฒนาตราสินค้าให้โดดเด่น ด้านราคากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความสนใจเพ่ิมความรู้
ในวิเคราะห์คู่แข่งขันเพ่ือใช้ก าหนดราคา การก าหนดส่วนลดการค้าและส่วนลดปริมาณเพ่ือดึงดูดใจลูกค้า ย่ิงไปกว่าน้ัน
ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการเพ่ิม
ตัวแทนจ าหน่ายจากการมีเครือข่ายที่เพ่ิมข้ึน และต้องการศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการเพ่ิม
ช่องการตลาดออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากน้ีการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดในด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยการพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการเพ่ิมความรู้ในการเพ่ิมศักยภาพของกลุ่ม
โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการบริหารการตลาดเพ่ือ
เพ่ิมรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
กาฬสินธ์ุ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลต าบลนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้วิจัย
จึงขอเสนอแนวทางในประเด็นที่สอดคล้องภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบว่า จากการสนทนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสภาพปัญหาการบริหารการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนจ าแนกตามหลักส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน สภาพปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้าน
ผลิตภัณฑ์ลักษณะการบริหารการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
ด้านราคาขาดความรู้การก าหนดราคาเพ่ือการแข่งขัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายการขยายช่องทางการตลาดมีน้อย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ขาดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับงานวิจัยปัญหาและการปรับตัว
ของ OTOP สู่อาเซียนพบว่า ปัญหาการบริหารการตลาดขาดความเข้มแข็งและอ านาจการต่อรองตลาด รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม (Jearakul, 2004) ทั้งน้ีคนในชุมชนต้องพัฒนาความรู้มีความต้องการพัฒนาชุมชนรูปแบบ
และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารชุมชมด้านการตลาด (พัชรินท์ จังประเวท, 2560) ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังคง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดส าหรับผู้ประกอบการสตรีในชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาด
ย่อมผลิตภัณฑ์กระดาษสา (วรางคณา อดิศรประเสริฐ, 2557)  
 จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเห็นด้วยอย่างย่ิง
จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้น ากลุ่มควรเพ่ิมกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทุกข้ันตอนอย่างระเอียดเพ่ิมข้ึน จะสามารถลดปัญหามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 
และยังจะช่วยรักษาฐานลูกค้าเป้าหมายได้ในระยะยาว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชญาภัทร์ กี่อาริโย และคณะ 
(2559) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางด้าน
ความรู้ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเอง ต้องประกอบด้วยการบริหารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมี
ความรู้มีทักษะประสบการณ์ในการท าธุรกิจ ดังน้ันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความยินดีย่ิงหากได้รับการส่งเสริมและมีการ
พัฒนาความรู้ด้านการบริหารการตลาดและการบริหารด้านอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพกลุ่มได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดในการพัฒนาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุม ทางผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความสนใจร่วมเครือข่ายเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมตัวแทนจ าหน่าย
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ที่มากข้ึน เพ่ือช่วยลดสต๊อกในการผลิตและกระจายช่องทางในการจัดจ าหน่ายผ่านเครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือเป็น
แนวทางเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ย่ิงไปกว่าน้ันการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือเพ่ิมเครื่องมือในการส่งเสริมตลาดและการขาย
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายให้จดจ าตราผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดและ
พัฒนาตราผลิตภัณฑ์ที่สร้างการรับรู้ภายใต้อัตลักษณ์บริบทของชุมชนสู่การยอมรับในระดับประเทศ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดในระยะยาวเพ่ือส่งออกสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชนพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในบริบทประชาคมอาเซียน พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลางเมื่อวิเคราะห์ SWOT analysis มีจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้ของ
สมาชิก (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2561) สอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของผู้น าชุมชน จังหวัดประทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เกียรติชัย 
เวษฏาพันธ์ุ และคณะ, 2559) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งน้ี ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในการเตรียมความพร้อมของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพการ  
บริหารการตลาดในชุมชนให้มีความพร้อมส าหรับการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ต้องจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างสม่ าเสมอและมี
แนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างย่ังยืนและพร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
 ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพการตลาดของวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยการน าผลวิจัยน้ีไปปรับใช้กับบริบทที่แตกต่างกันในการศึกษา
ศักยภาพการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม สังคม และวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการร้าน อีสานดาวเทียม เพ่ือ
สามารถบริหารจัดการงานที่มีให้เหมาะสมกับการท างาน และลดการซ้ าซ้อน ของข้อมูล ลดความผิดพลาดของการ
ค านวณ ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการท างานมากย่ิงข้ึน ประชากรที่ศึกษา คือ 
ผู้ประกอบการ พนักงานที่ท างานในร้านอีสานดาวเทียม รวมประชากรทั้งหมด 5 คน  การพัฒนาระบบริหารจัดการ
ร้านอีสานดาวเทียมน้ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
และออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 
2013 ในการจัดการ ฐานข้อมูล และโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2017 ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้และการ
ประมวลผล จากการพัฒนาระบบพบว่าระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐานได้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลร้านจัดจ าหน่าย และข้อมูลแพ็คเกจ รวมไปถึงระบบที่ใช้สนับสนุนการท างาน ได้แก่ จัดการ
ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า จัดการข้อมูลรับเข้าสินค้า จัดการข้อมูลการขายและติดต้ังจานดาวเทียม จัดการข้อมูลการสมัคร  
แพ็คเกจรายเดือน จัดการข้อมูลการรับ เคลมสินค้า จัดการข้อมูลการรับซ่อมสินค้า และจัดการข้อมูล  รายจ่ายได้ 
นอกจากน้ียังสามารถจัดท ารายงานส าหรับเจ้าของกิจการได้ เช่น รายงานข้อมูลลูกค้า รายงานข้อมูลสินค้า และ
รายงานที่สามารถแสดงผลได้ตามเงื่อนไขวันที่ ได้แก่ รายงานรับเข้าสินค้า รายงานการรับเคลม รายงานยอดขาย 
และรายงานข้อมูลรายจ่าย ทั้งน้ียังได้ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในด้านประโยชน์และการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.56 จากการพัฒนาระบบดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานตามผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถออกรายงานที่
สามารถน าไปวางแผนการท างานในอนาคต 

 
ABSTRACT 

This research aims to analyze, design and develop Isan-Daothiam management system, 
for manage everything that suitable for work and reduce duplication data, reduce calculation 
errors, reduce process time and increase work efficiency, the population in this case are the 
owner and staff in Isan-Daothiam total 5 people. This development of Isan-Daothiam 
management system has analysis and design with the theory of System Development Cycle 
(SDLC) and design the Relational database base on the Norm format (Normalization) using 
Microsoft Access 2013 for database management and Microsoft Visual Basic 2017 program for 
user interface and processing. This development found that the system can manage basic data 
such as Customer data, Product data, Employee data, Supplier data and Package data, including 
the system that support work such as Managing order information, Product import information, 
Sale and implement support information, Register package information, Product repair 
information and can manage Expense information. In addition to this system can create reports 
for proprietor, such as Customer information report, Product information report and reports that 
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can be displayed according by date conditions, such as Product import report, Report of claim 
receipt, Sales report and Expense report. This research also evaluated the efficiency of system, 
that the most efficient is the benefits and usage average 4.56, the development of such system 
can work for user requirement according to the analysis of user requirement that quickly and 
easily and reports that support planning in the future.  
 
ค าส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ  ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ร้านขายติดต้ังจานดาวเทียมในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  จ าหน่ายและติดต้ังจานดาวเทียม โดย
ทางร้านได้สั่งซื้อสินค้าจากศูนย์ PSI รังษิณา จ.อุดรธานี และศูนย์ตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งกล่องรับสัญญาณและหน้าจาน
มีหลากหลายย่ีห้อ หลากหลายรุ่น หลากหลายขนาด เช่น PSI, GMMz, SUNBOX, IPTV, TRUE Visions เป็นต้น 
กระบวนท างานในปัจจุบันมีช่องทางการจัดจ าหน่ายทางหน้าร้าน ในการขายสินค้า ทางร้านก็จะออกใบเสร็จให้กับ
ลูกค้า และมีบริการติดต้ังกล่องรับสัญญาณและจานดาวเทียมให้กับลูกค้า โดยจะมีการรับประกันกล่องรับสัญญาณ 1 
ปี ในกรณีกล่องรับสัญญาณของ TRUE Visions ลูกค้าจะต้องด าเนินการสมัครแพ็คเกจค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 
1 เดือน พร้อมช าระเงินล่วงหน้ากับทางร้านเฉพาะเดือนแรกเท่าน้ัน 
  กระบวนการขายในปัจจุบัน ในการสั่งซื้อสินค้ามีการจดบันทึกรายการสินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลพนักงาน รายละเอียดแพ็คเกจรายเดือนรวมทั้งรายละเอียดราคาสินค้าทางร้านจะจดบันทึกข้อมูลต่างๆ 
ภายในร้านลงในสมุดบันทึกจึงก่อให้เกิดปัญหาการบันทึกไม่มีรหัสสินค้า รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้าหรือประเภทจึงยากต่อ
การค้นหาท าให้เกิดการบันทึกล่าช้าของการบันทึกแต่ละครั้ง ความซ้ าซ้อนของข้อมูล ค านวณราคาผิดพลาด รวมทั้ง
การเกิดความเสียหายของข้อมูลได้ 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท าจึงน าเทคโนโลยี Microsoft Access 2013, Microsoft Visual Studio 2017 
มาพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม เพ่ือลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ลดความผิดพลาดของการค านวณ 
ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของร้านอีสานดาวเทียม 
2)  เพ่ือศึกษาความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการรา้นขายติดต้ังจานดาวเทียมของผู้ใช้ระบบ 
3)  เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายและติดต้ังจานดาวเทียม 
4)  เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้ประกอบการ 1 คนและพนักงาน 4 คน จากร้านอีสานดาวเทียม ต าบลหมากแข้ง  

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมประชากรทั้งหมด 5 คน โดยงานวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมจากประชากรทัง้หมด 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แบบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 
- แบบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบในกระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) 
- แบบประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม 
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2. การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยน าเครื่องมือที่พัฒนาข้ึน ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 5 ท่าน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการสรุปเน้ือหาเชิงบรรยาย 
4. ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินงานพัฒนาระบบตามข้ันตอน กระบวนการ SDLC (System Development Life Cycle) ดังน้ี 
ระยะที่ 1 
  - ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาของร้านอีสานดาวเทียม   

- ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาของร้านอีสานดาวเทียม ด้วยแผนภูมิก้างปลา 
- ศึกษาความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม 

 - จัดท าขอบเขตระบบงานใหม่ในด้าน จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน จัดการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจัดการข้อมูลรับเข้า 
สินค้า จัดการข้อมูลการขายและติดต้ังจานดาวเทียม  จัดการข้อมูลการสมัครแพ็คเกจรายเดือน จัดการข้อมูลการ
รับเคลมสินค้า จัดการข้อมูลการรับซ่อมสินค้า จัดการข้อมูลรายจ่าย จัดการข้อมูลการออกรายงาน 

ระยะที่ 2 
- ด าเนินการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ในส่วนงานดังน้ี 
- แผนผังบริบท Context Diagram 
- Data Flow Diagram 
- E-R Diagram 
- ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม 

 ระยะที่ 3 
 - ด าเนินการการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน โดยประเมินผลตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมจากผู้ใชร้ะบบ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2561) 
 - วิเคราะห์ผลการประเมิน 
 - จัดท าสรุปผลและน าเสนอข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า 

ศึกษาสภาพปัญหาของร้านอสีานดาวเทียม สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที ่1 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาของกระบวนการให้บริการขายและติดต้ังจานดาวเทียม 
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 ดังน้ัน ผลการศึกษาความต้องการรปูแบบระบบจากสัมภาษณ์กลุ่มประชากรและสังเกตจงึสามารถสรปุ
ได้ว่า 
  - ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาในการให้บริการขายและติดต้ังจานดาวเทียมด้วยแผนภูมิก้างปลา 

 1) ปัญหาด้านข้อมูลน าเข้า 
    -   ข้อมูลในการน าเข้าระบบไม่ชัดเจน 
    -   ข้อมูลในการน าเข้าระบบเกิดการตกหล่นของข้อมูล 
   2) ปัญหาด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี 
   -   เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในร้านไม่รองรับการท างานได้ทั้งหมด  
  3) ปัญหาด้านกระบวนการท างาน 
   -  พนักงานรับงานจากลูกค้า จดรายละเอียดผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้าไม่ 
               พอใจในการให้บริการ 
    -  การจดบันทึกข้อมูลมีความล่าช้า เน่ืองจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ล้าสมัยหรือ 
                          เกิดการช ารุดง่าย 
   4) ปัญหาจากบุคลากร 

    - พนักงานท างานไม่ตรงตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น การจดบันทึกข้อมูล         
                   ผิดพลาด 

    -  พนักงานเบื่อหน่ายในการท างาน เน่ืองจากเอกสารมีจ านวนมาก 
          5)  ปัญหาด้านการออกรายงาน 
    -  ไม่สามารถออกรายงานใบสรุปยอดขายสินค้าประจ าเดือนได้ 
    -  ไม่สามารถออกรายงานข้อมูลรายจ่ายได้ตามเงื่อนไขวันที่ 
  -  ศึกษาความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม  

จากปัญหาของระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม ปัจจุบันการรวบรวมความต้องการพัฒนา 
ระบบและการสอบถามจากเจ้าของกิจการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปความต้องการได้ดังน้ี 
  1) สามารถบริหารจัดการข้อมูลร้านอีสานดาวเทียมได้ 
  2) สามารถบริหารจัดการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
  3) สามารถบริหารจัดการข้อมูลลดความผิดพลาดในการค านวณราคาได้ 
  4) สามารถบริหารจัดการตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ 
  5) สามารถจัดท ารายงานและสารสนเทศได้รวดเร็วและสะดวกมากข้ึนได้ระบบบริหาร 

- จัดท าขอบเขตระบบงานใหม่ในด้าน จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน จัดการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าจัดการข้อมูลรับเข้า
สินค้า จัดการข้อมูลการขายและติดต้ังจานดาวเทียม จัดการข้อมูลการสมัครแพ็คเกจรายเดือน จัดการข้อมูลการ
รับเคลมสินค้า จัดการข้อมูลการรับซ่อมสินค้า จัดการข้อมูลรายจ่าย จัดการข้อมูลการออกรายงาน 

 
ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่าด าเนินการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานใหม่ในส่วนงาน ดังน้ี 

 - แผนผังบริบท Context Diagram 
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ภาพที ่2 แผนผังบริบทของระบบงานใหม่ 

 
จากภาพที ่2 แสดงถึงความเก่ียวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ และสามารถแบ่งผู้ใช้ออกเป็น  4 กลุ่ม โดย

มีบทบาทดังต่อไปน้ี 
1) เจ้าของกิจการ มีหน้าท่ีดังน้ี 

- กรอกข้อมูลสินค้าท่ีจะเช็ค ข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
- รับรายงานข้อมูลรับเข้าสินค้า ข้อมูลรายจ่าย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลการเคลม 

ข้อมูลลูกค้า 
2) พนักงาน มีหน้าท่ีดังน้ี 

- กรอกข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลแพ็คเกจ ข้อมูลร้านจัด   จ าหน่าย 
ข้อมูลการซ่อม ข้อมูลการเคลม 

- รับข้อมูลข้อมูลรับเข้าสินค้า ข้อมูลรายจ่าย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลการเคลม 
ข้อมูลลูกค้า 

3) ร้านจัดจ าหน่าย มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
- ให้ข้อมูลร้านจัดจ าหน่าย ใบส่งสินค้าท่ีสั่งซื้อ 
- รับข้อมูลสินค้า ใบสั่งซื้อ 

4) ลูกค้า มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
- ให้ข้อมลูลูกค้า ข้อมูลสินค้าท่ีลูกค้าต้องการ ข้อมูลสินค้าท่ีเคลม 
- รับข้อมูลใบติดต้ัง ใบเสร็จรับเงิน ใบรับประกัน 

  
 - Data Flow Diagram 
 แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงการไหลของข้อมูลในระบบระหว่างกระบวนการต่างๆ 
จากแผนผังบริบทโดยข้อมูลในแผนผังกระแสข้อมูลท าให้ทราบต้นทางของข้อมูลทิศทางของข้อมูลปลายทางข้อมูล
แฟ้มจัดเก็บข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดกับข้อมูลในระหว่างการไหลของข้อมูลแผนภาพกระแสข้อมูลของระบบบริหาร
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จัดการร้านอีสานดาวเทียม โดยแบ่งออกเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล 2 ระดับ คือ แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 
และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

แผนภาพข้อมูลระดับที ่1 (Data Flow Diagram Level 1) 
  แผนภาพข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม มีรายละเอียดดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที ่3  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 ของระบบงานใหม่ 
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ภาพที ่3 (ต่อ)  
 
จากภาพที่ 3 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 แสดงองค์ประกอบจากแผนผังบริบท โดยสามารถ

แบ่งเป็นกระบวนการหลักของข้อมูลได้ 9 กระบวนการดังน้ี 
1) กระบวนการที่ 1.0 ข้อมูลพ้ืนฐาน พนักงานกรอกข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า 

ข้อมูลพนักงาน, ข้อมูลร้านจัดจ าหน่าย, ข้อมูลแพ็คเกจ แล้วน าไปบันทึกในแฟ้มข้อมูลข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลข้อมูล
สินค้า แฟ้มข้อมูลข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลข้อมูลร้านจัดจ าหน่าย แฟ้มข้อมูลข้อมูลแพ็คเกจ 

2) กระบวนการที่ 2.0 สั่งซื้อสินค้า เจ้าของกิจการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าแล้ว 
กรอกข้อมูลสั่งซื้อ โดยดึงแฟ้มข้อมูลร้านจัดจ าหน่ายและแฟ้มข้อมูลสินค้า แล้วเจ้าของกิจการออกใบสั่งซื้อให้กับร้าน
จัดจ าหน่าย 

3) กระบวนการที่ 3.0 รับเข้าสินค้าจากร้านจัดจ าหน่ายพนักงานดึงข้อมูลสินค้าจาก 
แฟ้มสินค้า แฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อ และบันทึกการรับเข้าสินค้าลงแฟ้มข้อมูลรับเข้า แฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อและปรับปรุง
จ านวนสินค้าคงเหลือลงในแฟ้มสินค้า  

4) กระบวนการที่ 4.0 ข้อมูลการขายและติดต้ังจานดาวเทียม ลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าท่ี 
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ลูกค้าต้องการ และข้อมูลที่อยู่ลูกค้า โดยดึงแฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลสินค้า แฟ้มข้อมูลลูกค้า แล้วน ากลับไป
บันทึกใน แฟ้มข้อมูลการขาย แฟ้มข้อมูลการติดต้ัง แฟ้มข้อมูลใบประกัน พนักงานให้ข้อมูลราคารวมสินค้า กรอก
ข้อมูลการช าระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ใบประกันและใบติดต้ังให้กับลูกค้า 

5) กระบวนการที่ 5.0  ข้อมูลสมัครแพ็คเกจรายเดือน ลูกค้าให้ข้อมูล 
แพ็คเกจที่ลูกค้าต้องการ โดยดึงแฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลลูกค้า  แฟ้มข้อมูลแพ็คเกจ แฟ้มข้อมูลการขาย แล้ว
น ากลับไปบันทึกในแฟ้มข้อมูลการขาย และพนักงานออกใบสมัครแพ็คเกจให้กับลูกค้า 

6) กระบวนการที่ 6.0 ข้อมูลการรับเคลมสินค้า ลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าท่ีเคลม 
ให้กับพนักงาน โดยดึงแฟ้มข้อมูลใบรับประกัน แฟ้มข้อมูลพนักงาน แฟ้มข้อมูลสินค้า แล้วน ากลับไปบันทึกใน
แฟ้มข้อมูลการเคลม และพนักงานออกใบเคลมให้กับลูกค้า 

7) กระบวนการที่ 7.0 ลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าท่ีซ่อมให้กับพนักงาน โดยดึงแฟ้มข้อมูล 
พนักงาน แฟ้มข้อมูลสินค้า แล้วน ากลับไปบันทึกในแฟ้มข้อมูลการซ่อม พนักงานออกใบซ่อมให้กับลูกค้า 

8) กระบวนการที่ 8.0 ข้อมูลรายจ่าย พนักงานกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  
โดยดึงแฟ้มข้อมูลพนักงาน แล้วน ากลับไปบันทึกในแฟ้มข้อมูลรายจ่าย  และออกข้อมูลรายจ่ายให้กับเจ้าของกิจการ 

9) กระบวนการที่ 9.0 ข้อมูลการออกรายงาน เจ้าของกิจการกรอกข้อมูลเงื่อนไขวันที่ 
ออกรายงาน ข้อมูลรายงานที่เลือก โดยดึงแฟ้มข้อมูลรายจ่าย แฟ้มข้อมูลการขาย แฟ้มข้อมูลลูกค้า แฟ้มข้อมูลสินค้า 
แฟ้มข้อมูลการรับเข้าสินค้า แฟ้มข้อมูลการเคลม แล้วออกเป็นรายงาน 
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- E-R Diagram

 
ภาพที ่4  แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบงานใหม่ 
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ผลการวิจัยระยะที่ 3 
  การประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพใน
การใช้งานโปรแกรมจากผู้ใช้ระบบ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,2561) ได้ประเมินจากผู้ใช้ระบบ คือ ผู้ประกอบการ 
และพนักงานร้านอีสานดาวเทียมรวมจ านวน 5 คน ดังน้ี  
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินด้านประโยชน์และการใช้งาน 
 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านประโยชน์และการใช้งาน  ̅ S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 ระบบที่พัฒนาครบถ้วนตามระบบงานในปัจจุบัน 4.44 1.41 มาก 
2 รูปแบบหน้าจอโปรแกรมเข้าใจและใช้งานง่าย 4.67 1.47 มากท่ีสุด 

 เฉลี่ยรวม 4.56 1.44 มากที่สุด 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล 
 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการน าเข้าขอ้มูล  ̅ S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการน าเข้าข้อมูล เช่น มีตัวช่วยในการ
กรอกข้อมูล  มีตัวเลือกรายการข้อมูล เป็นต้น 

4.22 1.33 มาก 

2 มีข้อความเตือนเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลผิดพลาด 4.33 1.37 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.28 1.35 มาก 
 
ตาราง 3 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล 
 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านการประมวลผลข้อมูล  ̅ S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 มีความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล  3.78 1.28 ปานกลาง 
2 ลดข้ันตอนการท างานและข้ันตอนไม่ซับซ้อน ท าให้ใช้ระยะเวลา

ปฏิบัติงานน้อยลง  4.22 
1.40 มาก 

3 สามารถค้นหา และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังท าได้รวดเร็วและข้อมูล
ครบถ้วน  

4.67 1.47 มากท่ีสุด 

4 มีการค านวณได้ถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน  4.44 1.41 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.28 1.39 มาก 
 

ตาราง 4 ผลการประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ 
 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของระบบ  ̅ S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ สามารถก าหนดสิทธ์ิในการ
เข้าถึง  

4.44 1.41 มาก 

2 สามารถช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างานได้  4.11 1.42 มาก 
 เฉลี่ยรวม 4.28 1.42 มาก 
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ตาราง 5 ผลการประเมินด้านประสิทธิผลของรายงานสารสนเทศ 
 

ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิผลด้านรายงานสารสนเทศ  ̅ S.D. ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 รายละเอียดข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอและรายงานครบถ้วน เหมาะสม 
น่าเชื่อถือ 4.22 

1.44 มาก 

2 การแสดงบนหน้าจอและรายงานรวดเร็วและถูกต้อง 4.33 1.45 มาก 
3 รายงานที่จัดท าตอบสนองและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้

ระบบ  
4.00 1.50 มาก 

4 รูปแบบของการแสดงผลรายงานบนหน้าจอ และรายงานเข้าใจง่าย 
และมีมาตรฐาน 

4.11 1.42 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.17 1.46 มาก 
 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบระดับ
มากท่ีสุด 1 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และการใช้งานค่าเฉลี่ย 4.56 และพบว่ามี 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพระดับมาก คือ 
ด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านความปลอดภัยของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.28 
(เท่ากัน) และ ด้านรายงานสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัญหาการด าเนินของร้านอีสานดาวเทียมพบประเด็นปัญหาในเรื่อง ปัญหาด้านข้อมูลน าเข้า 
ด้านกระบวนการท างาน การจดบันทึกข้อมูล ไม่สามารถออกรายงานใบสรุปยอดขายสินค้าประจ าเดือนได้ ไม่
สามารถออกรายงานข้อมูลรายจ่ายได้ตามเงื่อนไขวันที่  โดยมีความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการร้านอีสาน
ดาวเทียม ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถค านวณราคาได้ สามารถ
ตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ สามารถจัดท ารายงานและสารสนเทศได้รวดเร็วย่ิงข้ึน และจากการออกแบบและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม ตามกระบวนการทฤษฎี SDLC (System Development Life Cycle) ได้
พบว่า ระบบที่พัฒนาข้ึน มีจุดเด่นในการท างานเรื่อง ระบบความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบต้อง
กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเข้าสู่ระบบ เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกแอบเข้าระบบ ป้องการคัดลอกข้อมูลของ
ระบบ สามารถแจ้งเตือนรายการสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ โดยก าหนดเงื่อนไขจุดสั่งซื้อที่จ านวน 5 หน่วยนับ ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าว มีความแตกต่างจากงานของบริษัท สุภรัตน์คอมพิวเตอร์จ ากัด (2556) ที่พัฒนาระบบบริหาร
จัดการร้านจักรยานยนต์และอะไหล่ ในด้านกระบวนการสั่งซื้อที่ไม่ได้มุ่งเน้นระบบงานในเรื่องการแจ้งเตือนรายการ
สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ หากแต่ระบบยังมีความสอดคล้องในการด าเนินงานในเรื่องการค้นหาข้อมูลเฉพาะได้ใน
ส่วนข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลสินค้า  ข้อมูลลูกค้า โดยค้นหาได้เช่นเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อมูลพ้ืนฐานเป็นข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงานของระบบ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ระบบต้องใช้กระบวนการสืบค้นได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

จากการพัฒนาระบบได้พบการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบว่า จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ใช้ประเมินประสิทธิภาพของระบบระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และการใช้
งาน และพบว่ามี 4 ด้านที่มีประสิทธิภาพระดับมาก คือ ด้านประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล ด้านการประมวลผล
ข้อมูล ด้านความปลอดภัยของระบบ และด้านรายงานสารสนเทศ ทั้งน้ี แสดงให้เห็นถึงระบบ สร้างประโยชน์และ
การใช้งานที่สอดคล้องต่อความต้องการ ของการด าเนินงานร้านอีสานดาวเทียม จึงท าให้ผู้ใช้ระบบประ เมิน
ประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด และในขณะเดียวกันระบบยังได้รับการประเมินประสิทธิในระดับมาก ในด้าน
ประสิทธิภาพในการน าเข้าข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล และด้านความปลอดภัยของระบบ และ ด้านรายงาน
สารสนเทศ โดยจะเห็นได้ว่าในภาพรวมระบบสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของร้านอีสานดาวเทียมได้ในระดับ
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มาก ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าวสามารถส่งเสริมการด าเนินงานและ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบันให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาและข้อจ ากัดของระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียม ในอนาคตสามารถพัฒนาโปรแกรมมี
ศักยภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน ตามรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1)  ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียมควรเพ่ิมระบบที่สามารถรองรับการท างานในรูปแบบที่อ่าน
บาร์โค้ดได้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานลดข้ันตอนและประหยัดเวลาการท างาน 
 2)  ระบบบริหารจัดการร้านอีสานดาวเทียมควรปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมข้อมูลการแสดงผลรูปภาพ 
สินค้า ซึ่งจะท าให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพสินค้าได้จากหลายมุมมอง 
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ปัจจัยการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 

FACTORS INFLUENCING OPERATIONAL EFFICIENCY OF SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISE (SMES) IN MUEANG DISTRICT, SAKON NAKHON PROVINCE 

วรินทร ค าป้อง1 สุทัศน์ รัตนวิบูลย์กุล1 ศักดาเดช กุลากุล1 ภคพล คติวัฒน์1 และ วศิน เพชรพงศ์พันธ์1 

Warinthon Khampong, Sutat Rattanavibunkul, Sukdadech Kulakul, Pakapon Katiwat 
and Wasin Phetphongphan 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ผลกระทบของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน (2) ผลกระทบของการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ที่มต่ีอประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 3) ผลกระทบของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประชากรที่ใช้คือ ผู้ประกอบการ SMEs ในอ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร จ านวน 1,256 ราย ถูกใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 ราย สุ่มตัวอย่างโดยได้จากวิธีแบบ
หลายข้ันตอน (Multi - Stage Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือซึ่งมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loadings) อยู่ระหว่าง .458 – 785 และมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s alphas coeffcient) อยู่
ระหว่าง .609 - .778 วิเคราะห์ข้อมูลโดยด้วยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (β = .217) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .000 (2) ปัจจัยด้านการให้รางวัล มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน (β = .212) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .000 (3) ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบเชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (β = .482) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .000 ซึ่งปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจัยด้านการให้รางวัล และปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผล
ให้เกิดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
ค าส าคัญ 

ทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were; 1) to study the effect of human resource acquisition to 

operational efficiency, 2) to study the effect of human resources rewards to operational efficiency, 3) to 
study the effect of human resources development to operational efficiency. The population are 1,256 
SMEs in Sakon Nakhon province, 364 SMEs are the samples of the study by Multi - Stage Sampling. 
This research instrument was questionnaire which has factor loadings between .458 – 785 and Cronbach 
alpha between .609 - .778. The hypothesized relationships among variables are examined by using multiple 
regressions analysis.  
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The result revealed that 1) human resource acquisition has a positive influence on operational 
efficiency (β = .217, p = .000), 2) of human resources rewards has a positive influence on operational 
efficiency (β = .212, p = .000, 3) human resources development has a positive influence on operational 
efficiency (β =.482, p = .011), 4) perceived usefulness has a positive influence on intention to use (β 
=.200, p = .000), 5) perceived ease has a positive influence on entrepreneurial intentions (β =.163, p = 
.004)  
 
Keywords 

Human Resource, Operational Efficiency, Small and Medium Enterprises (SMEs) 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกไปสู่การขยายตัวของการแข่งขันไร้พรมแดน
อย่างรุนแรงมากข้ึน (Schaitt and Klarner, 2015) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุสาหกรรมของ
ประเทศไทยอย่างมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศมีความเกี่ยวพันเชื่อโยงกับต่างประเทศมาก รวมทั้งต้องแข่งขันกับ
ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ล้ าหน้า ใกล้เคียง หรือด้อยกว่าประเทศไทย ดังน้ันประเทศไทยต้องยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบการแข่งขันกับต่างประเทศให้มากข้ึน ซึ่งทรัพยากรมนุษย์น้ันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ธุรกิจเน่ืองจากสามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ีประเทศไทยได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มี
นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังน้ันทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่คุณค่ามากที่สุดในองค์กร เพราะมนุษย์สามารถใช้ความรู้และทักษาเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชนิด
ได้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ (อรทัย พันธ์สวรรค์ และวศนิ เพชรพงศ์พันธ์, 2019) 
 ทั้งน้ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นธุรกิจที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ควรมีการศึกษากรอบแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการ
เพ่ิมผลิตภาพและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงที่มีข้อมูลในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
และการจัดการประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดังน้ันวิจัยน้ีจึงจัดท าข้ึนเพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อมูลที่ได้
กล่าวจากการวิจัยสามารถน ามาเป็นเป็นแนวทางให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการน าไปวางแผนด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสกลนคร 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสกลนคร 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสกลนคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต

เทศบาลเมืองสกลนครน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร ต าราและผลวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถูกน ามาใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการให้รางวัล และปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านต้นทุน ปัจจัยด้านการส่งมอบ ปัจจัยด้านความปลอดภัย และ
ปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน (Ivancevich, 2007; Mondy, 2010) ดังน้ันกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่จะ
แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวการการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 : ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
สมมติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน 
สมมติฐานที่ 3 : ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบต่อต่อมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน 
 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่ออกมาจากกระบวนการผลิต จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ของผลผลิต 

(output) ต่อทรัพยากร (input) ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ บริการที่ดีที่ส่งมอบทันเวลาที่
จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจ (Morin and Audebrand, 2019) โดยแบ่งประสิทธิภาพในการด าเนินงานเป็น  

  1.  คุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่ต้องมีการแก้งาน หรือสูญเสียวัตถุดิบ สินค้าและบริการส่งมอบและบริการหลังการส่งมอบสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าและลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงิน 

ด้านคุณภาพ (QL) 

ด้านต้นทุน (CT) 

ด้านการส่งมอบ (DL) 

ด้านความปลอกภัย (ST) 

ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน (EM) 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OE) 
 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HM) 

  

การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (HR) 

 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) 
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 2.  ต้นทุน หมายถึง ค่าใช่จ่ายต่างๆ ที่ธุรกิจจ่ายไปเพ่ือด าเนินการผลิตสินค้า หรือบริการ การใช้ทรัพยากร
และพลังงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถลดความสูญเสียลดต้นทุนการผลิตได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า
และบริการและให้ความส าคัญกับการวางแผนการผลิต เน้นที่ท าการท าถูกต่ังแต่เริ่มต้นและมีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 3.  การส่งมอบ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ภายในธุรกิจให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆให้
ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาท่ีก าหนด โดยวิธีการท าให้แต่ละฝ่ายสามารถผลิต และส่งชิ้นงานไปยังอีกฝ่ายต่อไปได้ไม่ล่าช้า 
เพ่ือที่จะสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าตามก าหนดวันเวลาท่ีลูกค้าต้องการ 
 4.  ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะที่สามารถควยคุมความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุ ท่ีเก่ียวกับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาย และความสูญเสีย เน่ืองจากกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการด าเนินการให้สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้ึน พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนัก และสามารถปฏิบัติจริงได้ในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ 
 5.  ขวัญและก าลังใจในการท างาน หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการท าให้พนักงานมีสภาวะจิตใจที่ดี 
มีความมุ่งมั่น ต่ังใจและมีสมาธิที่จะท างานให้ส าเร็จรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่องาน  และ
ยอมรับจุดมุ่งหมายในการท างานขององค์กร ตลอดจนมีความจงรักภักดี และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร สร้างความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 
 
แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

 ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Acquisition : HRA) 
 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่เหมาะสม และตรงกับความ

ต้องการของธุรกิจโดยมีการวางแผน การจัดเก็บข้อมูล การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน โดยมีการสรรหาบุคคลทั้ง
จากภายในและภายนอกหน่วยงาน และท าการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยมีวิธีการที่
ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (Rikard and Sydney, 1999) 

 
 ปัจจัยด้านการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Rewards : HRR) 

  การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนด
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือใช้พิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง 
และการจ่ายค่าตอบแทน และการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากร (Isaack and Dinah,2016) 
 

 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การด าเนินการฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ธุรกิจเพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอาชีพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจ (Singh and Lalita, 2007) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการศึกษาในครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร 
จ านวนประมาณ 2,600 คน ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 397 คน โดยวิธีการตัวอย่างอย่างง่าย (simple random 
sampling) ซึ่งได้มาจากการค านวณด้วยสูตรของของ Yamane (1967)  
   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม โดยสร้างแบบสอบถามตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งใช้มาตรประมาณค่า Likert-scale จ านวน 5 ระดับ  
ต้ังแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (1) – เห็นด้วยอย่างย่ิง (5) โดยรายละเอียดของแบบสอบถามชุดน้ี แบ่งเป็น 4 ตอนได้แก่ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1.  ด าเนินการแจกแบบสอบถามและท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร ที่เลือกไว้ 
 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบความสมบูรณ์ทั้งหมดจ านวน 397 ราย  
 3.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของค าตอบในแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากน้ันบันทึกคะแนนค าตอบลง
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย  
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน( Correlation Analysis ) และ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยด้วยความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอย (Regression Analysis) 
 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบใช้ (Try – out) กับผู้บริโภคใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .558 - .785 ปัจจัยด้านการให้รางวัล (HR) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .535 - 
.785 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .518 - .745 และ
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OF) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยัน อยู่ระหว่าง .495 - .704 สอดคล้อง
กับ Hair, et al (2010) ทีไ่ด้เสนอว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้องมีค่า 0.40 ข้ึนไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ตามตาราง 1 
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 นอกจากน้ียังมีการทดสอบความเชื่อมั่น Reliability ของข้อค าถาม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ครอนบาค 
(Cronbach’alphas coeffcient) มีค่าอยู่ระหว่าง .803 - .910 ซึ่งมีค่ามากกว่า .70 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ Nunnally and Bernstein (1994) ได้ที่ระบุว่า .70 ข้ึนไปจึงจะถือว่ายอมรับได้ 
 

ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 
 

ตัวแปร ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ Factor 
Loadings 

ค่าความเชือ่มั่น 
(Cronbach Alpha) 

การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) .558 - .785 .851 
การให้รางวัล (HR) .535 - .785 .803 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) .518 - .745 .875 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OE) .495 - .704 .910 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นเพศเพศหญิงจ านวน 224 คน 
(ร้อยละ56.4) รองลงมาชายจ านวน 173 คน (ร้อยละ43.6) ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า30ปี จ านวน 166 คน (ร้อยละ41.8) 
รองลงมาอายุ 30-40 ปี จ านวน 118 คน (ร้อยละ29.7) อายุ41-50 ปี จ านวน 103 คน (ร้อยละ25.9) และอายุมากกว่า
50ปี จ านวน 10 คน (ร้อยละ2.5) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า จ านวน 379 คน (ร้อยละ 
95.5) รองลงมาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 18 คน (ร้อยละ4.5) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า5ปี จ านวน 
194 คน (ร้อยละ48.9) รองลงมา 5-7 ปี จ านวน 114 คน (ร้อยละ28.7) 8-10ปี จ านวน 65 คน (ร้อยละ16.4) และ
มากกว่า 10 ปี จ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.0) ส่วนใหญ่มีเงินเดือนต่ ากว่า 30,000บาท จ านวน 245 คน (ร้อยละ 61.7) 
รองลงมา 30,000-59,999 บาท จ านวน 105 คน (ร้อยละ 26.4) 60,000-90,000 บาท จ านวน 35 คน (ร้อยละ8.8) 
และต่ังแต่ 90,000 ข้ึนไป จ านวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) ส่วนใหญ่ท าธุรกิจประเภทการค้า จ านวน 270 คน (ร้อยละ 
68.0) รองลงมาท าธุรกิจบริการ จ านวน 77 คน (ร้อยละ19.4) และท าธุรกิจการผลิต จ านวน 50 คน (ร้อยละ12.6) ส่วน
ใหญ่ท าธุรกิจรูปแบบเจ้าของคนเดียว จ านวน 322 คน (ร้อยละ81.1) รองลงมารูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 47 คน (ร้อย
ละ11.8) รูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 22 คน (ร้อยละ 5.5) และอื่นๆ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 
1.5) ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 25 ล้านบาท จ านวน 348 คน (ร้อยละ87.7) รองลงมา 25-50ล้านบาท จ านวน 
37 คน (ร้อยละ 9.3) 51.75ล้านบาท จ านวน 8 คน (ร้อยละ2.0) และมากกว่า75ล้านบาท จ านวน 4 คน (ร้อยละ1.0) 
ส่วนใหญ่ท าธุรกิจมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า5ปี จ านวน 214 คน(ร้อยละ 53.9) รองลงมา 5-7ปี จ านวน 132 คน (ร้อยละ 
33.2) 8-10ปี จ านวน 41 คน (ร้อยละ10.3) และมากกว่า10ปี จ านวนมากกว่า 10 คน (ร้อยละ 2.5) ส่วนใหญ่มีจ านวน
พนักงานต่ ากว่า 25 คน จ านวน 358 คน (ร้อยละ90.2) รองลงมา26-50คน จ านวน 37 คน (ร้อยละ 9.3) และ51-100
คน จ านวน 2 คน (ร้อยละ0.5)  

 จากการศึกษาทดสอบระดับความคิดเห็น (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดหา
ทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าการประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน (3.9512) มีคะแนนมากที่สุด ตามมาการให้รางวัล (3.9433) จัดหาทรัพยากรมนุษย์ (3.9345) และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3.9166) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด และทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นน้ันมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 
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 จากตารางพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจ านวน 4 ตัวแปร ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกและมีนัยส าคัญอยู่ที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) มีความสัมพันธ์กับปัจจัย
ด้านการให้รางวัล (HR) ที่ระดับ .609 ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (HD) ที่ระดับ .720 ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านคุณภาพ 
(OE) ที่ระดับ .694 ปัจจัยด้านการให้รางวัล (HR) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) ที่ระดับ 
.653 ปัจจัยด้านการให้รางวัล (HR) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการท างาน (OE) ที่ระดับ .660 ปัจจัย
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OE) ที่ระดับ 
.778 นอกจากน้ี ผลการทดสอบ Multi collinearity โดยใช้ค่า VIF พบว่า มีค่าต้ังแต่ 1.873 - 2.451 ซึ่งน้อยกว่า 10 จึง
ไม่เกิดปัญหา Multi collinearity (Black, 2006) 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 

ตัวแปร HA HR HD OE    VIF 
ค่าเฉลี่ย (Mean) 3.9345 3.9433 3.9166 3.9512     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) .55145 .56675 .53651 .47652     
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA)        2.234 
การให้รางวัล (HR) .609**       1.873 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) .720** .653**      2.451 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (OE) .694** .660** .778**      
** P < .01, *** P < .001 
  
 จากน้ันคณะวิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ ประสิทธิภาพในการ
ท างาน (OE) ดังน้ี 
  OE = -4.768(10-17) + .217HA + .212HR +.482HD 
 ซึ่งจากสมการที่ได้น้ีสามารถพยากรณ์ค่าผลการด าเนินงานด้านผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพการ
ท างาน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F =262.150 p = .000) และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง 
(Adj R2) เท่ากับ .388 (ตาราง 3) เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการของผู้บริโภค ปรากฏผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

ปัจจัย 
การตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค t p-value 

สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

  

ค่าคงที่ (a) 
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) 
การให้รางวัล (HR) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) 

-4.768E-17 
.217 
.212 
.482 

.029 

.044 

.040 

.054 

.000 
4.993 
5.323 
10.598 

1.000 
.000*** 
.000*** 
.000*** 

F =262.150 p = .000 Adj R2 = .664 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 หรือ 0.05 

 จากตารางที่ 3 แสดงว่า ปัจจัย 3 ด้าน ที่ได้วิเคราะห์ผลด้วยสมการถดถอบพหุคุณ (Step Wise Multiple 
Regressions amalysis) ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) การให้รางวัล (HR) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) 
ร่วมกันอธิบายประสิทธิผลได้ร้อบละ .664 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (R2 = .664, F =262.150 , p = 
.000) ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HA) มผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างาน (b = .217) อย่างมี
นัยส าคัญที่ .000 การให้รางวัล (HR) มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการท างาน (b = .212) อย่างมีนัยส าคัญที่ 
.000 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HD) มผีลกระทบเชิงบวกบวกต่อประสิทธิภาพในการท างาน (b = .482) อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ .000 มีความส าพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังน้ันจึงยอมรับสมมุติฐาน
ที่ 1 2 และ 3 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร น้ี ผลการศึกษาแบบสอบถามที่ท าการศึกษาน้ีจ านาน 397 คน พบว่า เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีเงินเดือนต่ ากว่า 30,000 ส่วนใหญ่ท าธุรกิจการค้า ส่วนใหญ่ท าธุรกิจเจ้าของคนเดียว ส่วนใหญ่มีทุนจด
ทะเบียนต่ ากว่า 25 ล้านบาท ส่วนใหญ่ท าธุรกิจมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงานต่ ากว่า 25 คน 
 
 ปัจจัยด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ 
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่เกิดข้ึนน้ัน การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ซึ่งในประเด็นของการจัดหาทรัพยากรมนุษย์น้ัน โดยเป็นเรื่องของกระบวนการท างานภายในขององค์กรน้ันๆ ซึ่งเป็น
มุมมองของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ประกอบการจึงสามารถเข้าใจถึงประเด็นน้ีชัดเจน เน่ืองจากเป็นเรื่องของกระบวนการของ
องค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามจึงสามารถรับรู้ได้  
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 ปัจจัยด้านการให้รางวัล 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่เกิดข้ึนน้ัน การให้รางวัล ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานการให้
รางวัลน้ันถือเป็นสิ่งส าคัญในการจูงใจพนักงานให้ต้ังใจในการด าเนินงานเพ่ือที่จะสามารถได้รับรางวัลจากการท างานน้ันๆ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ ท าให้การท างานน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 จากผลการทดสอบสมมุติฐานที่เกิดข้ึน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ซึ่งในประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ัน โดยเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ เพ่ือให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจัยการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการให้รางวัล และปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยดังกล่าว
น้ีเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ต่างมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กร ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ
ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าวน้ี เพ่ือประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากร
สูงสุด 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 
กรณีศึกษา: ร้านไอซ์แอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS FOR CAR AIR CONDITIONER REPAIR 
SHOP MANAGEMENT, CASE STUDY OF ICE AIR SHOP 

นิตยา ทองแดง1 และ สมวรร ธนศรีพนิชชัย1 

Nittaya Thongdaeng and Samawan Thanasripanitchai 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์
กรณีศึกษาร้านไอซ์แอร์ รวมทั้งหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบบริหาร
จัดการร้านซ่อมแอร์ที่ได้พัฒนาข้ึน โดยได้พัฒนาระบบข้ึนในรูปแบบแอพพลิเคชั่น (Application) และได้นําหลักการ
พัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาเพ่ือใช้ออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ โปรแกรม Microsoft Access 2016 สําหรับพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ และใช้ 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ที่ประเมินโดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการและพนักงานภายในร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ผลของการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 
 
ค าส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ ระบบบริหารจัดการ ร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to design and development of information systems for 
car air conditioner repair shop management, a case study of Ice Air Shop. Including finding 
efficiency and the satisfaction of the information systems for car air conditioner repair shop 
management. By developing the system in the form of an application (Application) and has 
adopted the SDLC (System Development life cycle) system to design and develop the system. 
The tool used in the research is Microsoft Access 2016 for the development of car air-
conditioning repair shop management system and use questionnaires to evaluate the satisfaction 
of using the information systems for car air conditioner repair shop management assessed by 
entrepreneur and employees within the group of car air conditioner repair shop. The results of 
the research showed that the evaluation results of satisfaction in using the system are in good 
criteria. That is, the average value is 4.62, the standard deviation is 0.38 
 
Keywords 
 Information system, System development, management system, Car air conditioner 
repair shop  
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ความส าคัญของปัญหา 
 ร้านไอซ์แอร์ต้ังอยู่ที่ 141 ม.16 บ.โซ่ ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระบบของร้านจะเป็นการบริการเก่ียวกับ
การรับซ่อมแอร์รถยนต์ และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมการทํางานของร้านในปัจจุบันจะเป็นการจดบันทึกไว้ในสมุด
เพียงอย่างเดียว เช่น ข้อมูลการรับเข้าสินค้า ข้อมูลรายการอะไหล่ ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ข้อมูลพนักงาน และ
ข้อมูลลูกค้า หากต้องการจะตรวจสอบข้อมูลสินค้า ก็ต้องเปิดสมุดข้อมูลสินค้า ในส่วนของข้อมูลการติดต้ังและการ
ชําระเงินก็จะเป็นการรวบรวมใบเสร็จมาคํานวณเพ่ือสรุปยอดต่างๆ  
 จากกระบวนการทํางานภายในร้าน ก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานคือข้อมูลการทํางานผิดพลาดบ่อย 
เกิดความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้าในการค้นหา การคํานวณและตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการรับซ่อมแอร์ รวมไปถึงบัญชีรายรับ-รายจ่าย เจ้าของร้าน
ไม่สามารถตรวจสอบสินค้าหรืออุปกรณ์ย้อนหลังได้ว่ามีการดําเนินการกับสินค้าหรืออุปกรณ์น้ันๆ อย่างไร ไม่สามารถ
ทราบรายงานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และยังมีการสูญหายของข้อมูล จึงทําให้การบริหารจัดการร้านและ
การควบคุมภายในร้านทําได้ยาก   
 ดังน้ันผู้พัฒนาระบบจึงมีแนวคิดที่จะนําระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปจัดการการทํางานภายในร้าน เพ่ือให้
ระบบการทํางานมีความน่าเชื่อมั่นมากข้ึน สามารถนําข้อมูลมาทําให้เป็นสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ช่วยใน
การวางแผนการจัดการข้อมูลสินค้า และช่วยลดปัญหาการเกิดความสับสนในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลดระยะเวลา
ในการคํานวณข้อมูล ทําให้ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการรับเข้าสินค้า ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลพนักงาน ซึ่งผู้พัฒนาได้นําโปรแกรม Microsoft  Access เข้ามาช่วยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภายในร้าน 
รวมถึงการคํานวณข้อมูล เพ่ือให้ระบบสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากข้ึน สร้างความพึงพอให้กับ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 
 2. เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 
 3. เพ่ือประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ที่พัฒนาข้ึน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรคือสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการร้านซ่อมแอร์รถยนต์/เจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์/
พนักงานภายในร้านซ่อมแอร์รถยนต์ โดยงานวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 25 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง กําหนดแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านซ่อมแอร์รถยนต์/เจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์ /พนักงานภายในร้านซ่อมแอร์รถยนต์ รวมทั้งหมด
จํานวน 25 คน 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา 
  2.2 แบบการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) 
  2.3 แบบประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์โดยใช้แบบสอบถาม 
 
 3. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินงานพัฒนาระบบตามข้ันตอนกระบวนการ SDLC (System Development Life 
Cycle) ดังน้ี 
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  ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 
  - ดําเนินการศึกษาสภาพปัญหาโดยการลงพ้ืนที่ สัมภาษณ์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 
  - ดําเนินการวิเคราะห์ปัญหา 1) ด้านการจัดเก็บเอกสาร 2) การขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) ด้าน
บุคลากร 4) ด้านกระบวนการทํางาน ด้วยแผนภูมิก้างปลา 
  - ศึกษาความต้องการรูปแบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ร้านไอซ์แอร์ 
  - จัดทําขอบเขตระบบงานใหม่ในด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลสั่งซื้ออะไหล่ ข้อมูลรับอะไหล่ ข้อมูลรับ
งาน ข้อมูลซ่อมแอร์รถยนต์ ข้อมูลชําระเงิน ข้อมูลรายการรายรับ - รายจ่าย และ ออกรายงาน 
  ระยะที่ 2  ดําเนินการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ในส่วนงานดังน้ี 
  - แผนผังบริบท (Context Diagram) ใช้ในการแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ ข้ันตอนการ
ทํางานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ สามารถแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม 1) เจ้าของกิจการ 2) พนักงาน 
3) ลูกค้า 4) ผู้จัดจําหน่าย 
  - แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1 ) นํามาใช้ในการแสดงถึง
กระบวนการทํางานหลักของข้อมูล ได้ 8 กระบวนการดังน้ี 1) จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 2) จัดการข้อมูลสั่งซื้ออะไหล่ 3) 
รับอะไหล่ 4) รับงานซ่อม 5) จัดการข้อมูลซ่อมแอร์รถยนต์ 6) จัดการรับชําระเงิน 7) บันทึกรายรับ - รายจ่าย 8) 
ออกรายงาน 
  - E-R Diagram นํามาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์  
  - ดําเนินการพัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access  
  ระยะที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์
ที่พัฒนาข้ึน 
 
ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยระยะที่ 1 พบว่า ดําเนินการศึกษาสภาพปัญหาของระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 
สามารถแสดงได้ตามรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาและสาเหตุในระบบงานปัจจุบัน 

 
 จากรูปที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนของระบบงานปัจจุบัน พบปัญหาในการ
ดําเนินงานคือ การจัดเก็บเอกสารในการจดบันทึกข้อมูล ทําให้ข้อมูลสูญหายได้ง่าย และมีการเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อน 
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เน่ืองจากทางร้านขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทํางาน และพนักงานขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน จึง
ส่งผลทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางาน การคํานวณอะไหล่ และการคํานวณเงินให้กับลูกค้ามีความผิดพลาดบ่อย 
 โดยผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ พบว่า จากปัญหาของระบบงานปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวม
ความต้องการพัฒนาระบบและการสอบถามจากเจ้าของกิจการและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระบบงานใหม่ ดังน้ี  1) สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลอะไหล่ จุดสั่งซื้ออะไหล่ 2) สามารถบริหาจัดการข้อมูลช่าง และงานที่รับผิดชอบ 3) สามารถ
บริหารจัดการข้อมูลการรับงานซ่อม อะไหล่ที่ใช้ซ่อมได้ 4) สามารถบริหารจัดการรายการรับ – รายจ่ายได้  5) สามารถ
ให้โปรแกรมช่วยคํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการซ่อมแต่ละครั้ง และสามารถจัดทํารายงานและสารสนเทศได้
รวดเร็ว สะดวกมากย่ิงข้ึน 

 ผลการวิจัยระยะที่ 2 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านไอซ์แอร์ 

- แผนภาพบริบท Context Diagram 

รูปที่ 2 แผนผังบริบทของระบบงานใหม ่
    จากรูปที่ 2 แสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้กับระบบ และสามารถแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังน้ี  1) เจ้าของกิจการ ใช้ข้อมูลรายงานที่ได้จากระบบช่วยในกรตัดสินใจและวางแผนธุรกิจใน
อนาคต 2) พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเขียนใบรับงานและทําการซ่อมแอร์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
เท่าน้ัน ไม่มีส่วนยุ่งเก่ียวกับระบบ 3) ลูกค้า คือผู้ที่มาใช้บริการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ (ร้านไอซแอร์) 4) ผู้จัดจําหน่าย 
เป็นผู้จัดจําหน่ายอะไหล่ให้กับทางร้าน 
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- Data Flow Diagram level 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แผนภาพระดับที่ 1 ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์ 
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         จากรูปที่ 3  เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระระดับที่ 1 แสดงองค์ประกอบจากผังบริบท โดยสามารถ
แบ่งเป็นกระบวนการหลักของข้อมูลได้ 8 กระบวนการดังน้ี 
        กระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน เจ้าของกิจการทําการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน 
             กระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมูลสั่งซื้ออะไหล่ เจ้าของกิจการบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้
จัดจําหน่าย แล้วบันทึกรายการสั่งซื้อไปยังแฟ้มข้อมูลรายการสั่งซื้อ 
 กระบวนการที่ 3.0 รับอะไหล่ เมื่อผู้จัดจําหน่ายส่งอะไหล่มาให้ เจ้าของกิจการจะได้รับใบส่ง สินค้า เพ่ือ
เจ้าของกิจการจะต้องทําการตรวจสอบจํานวนอะไหล่                                    
 กระบวนการที่ 4.0 รับงานซ่อม เจ้าของกิจป้อนข้อมูลรับงานซ่อมจากลูกค้าแล้วทําการบันทึกลงใน
แฟ้มข้อมูลรับงานซ่อม แล้วออกใบรับงานให้กับลูกค้า  
            กระบวนการที่ 5.0 จัดการข้อมูลซ่อมแอร์รถยนต์ เจ้าของกิจการป้อนข้อมูลการซ่อมแอร์จากแฟ้มรับงาน
ซ่อม แล้วบันทึกไปยังแฟ้มข้อมูลงานซ่อมแอร์ และออกใบแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า 
        กระบวนการที่ 6.0 จัดการรับชําระเงิน เจ้าของกิจการป้อนข้อมูลการชําระเงินจากให้กับลูกค้า และออก
ใบเสร็จให้กับลูกค้า 
         กระบวนการที่ 7.0 บันทึกรายรับ-รายจ่าย เจ้าของกิจการดึงข้อมูลรายรับจากแฟ้มข้อมูลรับงาน และดึง
ข้อมูลรายจ่ายจากแฟ้มรับอะไหล่ ลงในฐานข้อมูล แล้วทําการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ไปยังข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
         กระบวนการที่ 8.0 ออกรายงาน เจ้าของร้านจะเลือกประเภทการออกรายงานน้ัน ๆ และพิมพ์รายงาน
ออกมาได้ตามต้องการ 

- E-R Diagram จากแผนภาพผังบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษาร้านไอซ์แอร์ ดังรูปที่ 4 

 
      

รูปที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลระบบงานใหม่ 
  

-  เมื่อดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษาร้านไอซ์แอร์ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Access แล้ว ได้ผลลัพธ์การทํางานของระบบ ประกอบด้วยหน้าจอการทํางาน ดังน้ี 
 1. ฟอร์มล๊อกอิน 
 2. ฟอร์มเมนูการทํางานในระบบจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านไอซ์แอร์ 
 3. ฟอร์มข้อมูลอะไหล่ 
 4. ฟอร์มข้อมูลพนักงาน 
 5. ฟอร์มข้อมูลลูกค้า 
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 6. ฟอร์มข้อมูลร้านจัดจําหน่าย 
 7. ฟอร์มข้อมูลสั่งซื้อ 
 8. ฟอร์มข้อมูลรับอะไหล่ 
 9. ฟอร์มข้อมูลรับงาน 
 10. ฟอร์มข้อมูลซ่อมแอร์ 
 11. ฟอร์มข้อมูลชําระเงิน 
 12. ฟอร์มข้อมูลจัดการรายจ่ายอื่นๆ 
 13. ฟอร์มข้อมูลรายรับรายจ่าย 
 14. ฟอร์มข้อมูลออกรายงาน ประกอบด้วยการออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆดังน้ี 

14.1 รายงานข้อมูลคลังอะไหล่  
14.2 รายงานข้อมูลพนักงาน  
14.3 รายงานข้อมูลลูกค้า  
14.4 รายงานข้อมูลสั่งซื้ออะไหล่ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามช่วงวันที่ที่ต้องการ 
14.5 รายงานข้อมูลรับอะไหล่ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามช่วงวันที่ที่ต้องการ 
14.6 รายงานข้อมูลซ่อมแอร์ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามช่วงวันที่ที่ต้องการ 

 
 ผลการวิจัยระยะที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
แอร์รถยนต์ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของกิจการและพนักงานร้านซ่อมแอร์รถยนต์ 

 
 ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของกิจการและพนักงานร้านซ่อมแอร์รถยนต์ จํานวน 25 ท่าน โดย
ภาพรวม พบว่า 1) ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.33 ถือว่าระบบสามารถทํางานได้เป็นอย่างดี ตรงตามท่ีได้ออกแบบระบบ (Design) ไว้เบื้องต้น 2) ด้านประสิทธิภาพ
ในการนําเข้าข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ถือว่าระบบสามารถช่วย
อํานวยความสะดวกกับเจ้าของกิจการระบบร่วมกับระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ได้เป็นอย่างดี 3) ด้าน
ประสิทธิภาพในการประมวลผล มีค่าเฉลี่ยทางเลขคณิตเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ถือว่า
ระบบที่ได้พัฒนาข้ึนมีความเร็วในการจัดเก็บข้อมูลรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ มี
ค่าเฉลี่ยคณิตเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ถือว่าระบบสามารถเก็บรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 5) ด้านประสิทธิผลของรายงานสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย เลขคณิตเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.29  ถือว่าระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถออกรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ล าดับ ผลการประเมินความพึงพอใจ  ̅ S.D. ระดับประสิทธิภาพ 
1 ด้านประโยชน์และการใช้งาน 4.74 0.33 ดีมาก 
2 ด้านประสิทธิภาพในการนําเข้าข้อมูล 4.58 0.47 ดีมาก 
3 ด้านประสิทธิภาพในการประมวลผล 4.67 0.32 ดีมาก 
4 ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.54 0.48 ดีมาก 
5 ด้านประสิทธิผลของรายงานสารสนเทศ 4.59 0.29 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.38 ดีมาก 
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 จากการประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 5 ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.62 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.38 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเจ้าของกิจการและพนักงานร้าน
ซ่อมแอร์รถยนต์ได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ที่พัฒนาข้ึน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
 
อภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษาร้าน
ไอซ์แอร์ ทีม่ีจุดมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ดําเนินการ
พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Access และประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
แอร์รถยนต์ที่พัฒนาข้ึน  โดยผู้วิจัยได้นําหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC โดยเริ่มจากการใช้แผนผังก้างปลา 
(Fish Bone Diagram) มาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ซึ่งทําให้ทราบถึงสาเหตุ
ปัญหาทีเ่กิดข้ึนภายในร้าน แล้วจึงได้ออกแบบระบบการทํางานใหม่ด้วยแผนภาพ Data Flow Diagram ออกแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบด้วยแผนภาพ ED-Diagram และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านซ่อม
แอร์รถยนต์เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในร้านให้สะดวก ถูกต้องและรวดเร็วมากข้ึน  ซึ่งระบบที่พัฒนาข้ึนน้ีได้
ออกแบบให้ระบบสามารถดําเนินการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า แทนการจดการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีการจดบันทึก ให้มี
กระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พร้อมด้วยการจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐานอื่นๆที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินงานภายในร้าน  ประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลอะไหล่ที่ใช้ซ่อมแอร์ ข้อมูลพนักงานและข้อมูล
ร้านจัดจําหน่ายอะไหล่ เพ่ือใช้สําหรับการสั่งซื้ออะไหล่ที่นํามาใช้ซ่อมแอร์ ดังตัวอย่างหน้าจอระบบตามรูปที่ 5  
 

 
 

รูปที่ 5 หน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบบริหารจัดการรา้นซ่อมแอร์รถยนต์ ร้านไอซ์ แอร์ 

 หน้าจอจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านไอซ์แอร์ โดยผู้ใช้
สามารถเพ่ิมข้อมูลลูกค้าโดยการกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม แล้วกด Enter ข้อมูลก็จะแสดงในแผ่นงานฝั่งขวามือ 
จากน้ันระบบจะทําการบันทึกข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ สามารถค้นหาจากชื่อและรหัสของลูกค้าที่ได้โดยการกกรอก
ชื่อลูกค้าลงไปจากน้ันกดปุ่มค้นหาชื่อหรือต้องการค้นหารหัสก็สามารถทําได้โดยกรอกรหัสลูกค้าแล้วกดปุ่มค้นหา
รหัสลูกค้า จากน้ันระบบจะแสดงข้อมูลที่เราได้ทําการเพ่ิมหรือค้นหาทั้งหมดที่ฝั่งขวามือของระบบซึ่งสอดคล้องกับ
ระบบบริหารจัดการขายนํ้าด่ืม ร้านนํ้าด่ืมดอกคูณของ สุวิทย์ บุญพิลา (2555) รูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ระบบบริหารจัดการขายนํ้าด่ืม ร้านนํ้าด่ืมดอกคูณ 

ที่มา: สุวิทย์ บุญพิลา (2555) 
 

 ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้า ระบบบริหารจัดการขายนํ้าด่ืม ร้านนํ้าด่ืมดอกคูณ มีการออกแบบระบบที่
สอดคล้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน ในการบันทึกข้อมูลลูกค้า การแสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้าท่ีได้ทําการเพ่ิม  
 

 
 

รูปที่ 7 หน้าจอจัดการข้อมูลสั่งซื้ออะไหล่ ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ร้านไอซ์แอร์ 
 

 หน้าจอจัดการข้อมูลสั่งซื้อ ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านไอซ์แอร์ โดยผู้ใช้
สามารถเลือกรหัสสั่งซื้ออะไหล่ หรือเพ่ิมรหัสสั่งซื้ออะไหล่จากน้ันกด Enter ระบบจะแสดงรายการสั่งซื้ออะไหล่ 
จากน้ันเลือกชื่อผู้จัดจําหน่ายตามรหัสสั่งซื้อและเลือกรายการอะไหล่และจํานวนที่ต้องการสั่งซื้อ ซึ่งระบบจะแสดง
รายละเอียดของอะไหล่ทั้งหมดต้ังแต่ รายการอะไหล่ จํานวนที่รับ หน่วยนับ ราคาต้นทุน รวมและรวมทั้งสิ้นซึ่งผู้ใช้
สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข จํานวนอะไหล่ที่รับเข้า และยังสามารถตรวจสอบจุดสั่งซื้อได้ และยังสามารถบันทึกเพ่ือนําไป
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ออกรายงานการรับอะไหล่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับระบบบริหารจัดการงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านอกทัศน์ ของอลิษา 
หล้าโพนทัน (2555) รูปที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 8 ระบบการสั่งซื้อ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมเครือ่งใช้ไฟฟ้า ร้านเอกทัศน์ 
ที่มา: อลิษา หล้าโพนทัน (2555) 

 
  ระบบการสั่งซื้อ ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเอกทัศน์ มีการออกแบบระบบ
ที่มีความสอดคล้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน ในการแสดงรหัสสั่งซื้อ วัน/เดือน/ปีที่ซื้ออะไหล่  และสามารถเลือกรหัส
พนักงาน รหัสอะไหล่ จํานวนที่ซื้อได้ และระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ และสามารถคํานวณราคาสั่งซื้อ
อะไหล่ได้  
  

 
 

รูปที่ 9 หน้าจอจัดการข้อมูลรับงานซ่อม ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ ร้านไอซแ์อร์ 
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 หน้าจอรับงานซ่อม ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กรณีศึกษา ร้านไอซ์ แอร์ ประกอบไปด้วย
รหัสรับงาน วันที่ และสถานะรับงาน ผู้ใช้สามารถกรอกหรือเลือกข้อมูลลูกค้าท่ีมาทําการซ่อมแอร์ เลือกชื่อพนักงาน
ที่รับงาน อาการเสีย จากน้ันเลือกรายการอะไหล่ที่ต้องการซ่อมระบบจะทําการคํานวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอัตโนมัติ 
สามารถออกใบรับงานให้กับลูกค้าได้ทันที ซึ่งลักษณะงานดังกล่าว มีความสอดคล้องกับลักษณะงานของระบบงาน
ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ ของประวิทย์ สวัสด์ินะที (2554) ดังรูปที่ 10 

 

 
 

รูปที่ 10 ระบบรับอุปกรณ์ ระบบงานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่มา: ประวิทย์ สวัสด์ินะที (2554) 

 
 ระบบรับอุปกรณ์  ระบบงานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการออกแบบระบบ
ที่มีความสอดคล้องกับระบบที่พัฒนาข้ึน ในการเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลการรับอุปกรณ์ รายละเอียดการรับอุปกรณ์ 
และระบบยังสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลการรับอุปกรณ์ มีปุ่มสําหรับการพิมพ์ใบรายการแจ้ง  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการร้านซ่อมแอร์รถยนต์ กณีศึกษา ร้านไอซ์แอร์ 
สามารถแสดงวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ซึ่งสามารถทําการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 1. ระบบควรมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากข้ึน 
 2. การสืบค้นข้อมูลควรมีรูปแบบการสืบค้นตามเงื่อนไขที่หลากหลายมากกว่าน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค 2) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 3) ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้าน 4) ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ และ 5) ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้าน กรณีการวิจัยและ
พัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ เป็นการวิจัยที่มีรูปแบบการวิจัยผสมและเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ผู้บริโภค แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้รวมต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท โดยรายการอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ข้าวมันไก่ต้ม ผู้บริโภคส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-2 ครั้ง/
สัปดาห์ ในช่วงเวลา 12.01-14.00 น. มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 51-80 บาท/ครั้ง ก่อนการพัฒนาผู้บริโภคประเมินความพึง
พอใจด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพด้วยคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จุดอ่อน
ของร้าน จึงนําไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การเพิ่มจํานวนที่นั่ง ปรับปรุง
และตกแต่งร้าน และการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  

 ผลการประเมินหลังการพัฒนา พบว่า ผู้ประกอบการมีรายได้รวม 175,420.50 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่า
รายได้ก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และหลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
ทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01  

 
ค าส าคัญ:  
 การวิจัยและพัฒนา  วิสาหกิจขนาดย่อม  ร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก ่
 

ABSTRACT 
 The aims of this research are to 1) study customer satisfaction and customer behavior 
of Rung Tam Sang food stall 2) do a SWOT analysis 3) study the marketing strategy model 
development 4) study economic cost-benefit analysis of the business and 5) evaluate the 
developed marketing strategy model Research tools employed were consumer questionnaires, a 
SWOT analysis form, and a set of interview questions for the entrepreneur. The statistics used in 
the analysis were frequency, percentage, mean, and statistics for hypothesis testing with t-test. 

The findings were; most customer receiving services at Pennueng Chicken Rice were 
female aging between 21-30 years-old, having a single status, holding Bachelor's degree. They 
were university students having an income of 5,000-10,000 baht per month. The most popular 
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food menu was Boiled Chicken Rice. Most customers, with an average cost of 51-80 baht, visited 
the shop for 1–2 times a week during 12.01- 14.00 hrs. During the pre-development, custom 
evaluated  satisfaction in marketing promotion of and physical factors with the lowest average 
scores, which was consistent with the analysis of the weakness Therefore, development planning 
were made with a participatory research process including; increasing the number of seats, shop 
decoration and online marketing promotion. 

The results of the post-development assessment revealed that the entrepreneur made 
a total income of 175,420.50 baht per month and while customer were more satisfied with the 
marketing mixtures in 7 areas than the pre-development at statistical significance of .01. 

Keywords:  

 Research and Development, Small Enterprise, Pennung Chicken Rice Restaurant 
 
ความส าคัญของปัญหา 

จากการรายงานผลเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยจากเว็บไซต์ของ Wongnai เกี่ยวกับข้อมูล
และเทรนด์ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีร้านอาหารในประเทศไทยอยู่ 205,709 ร้าน โดย
จังหวัดที่มีจํานวนร้านอาหารมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ มีจํานวน 61,488 ร้าน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ 12,849 ร้าน 
ชลบุรี 10,951 ร้าน นนทบุรี 7,511 ร้าน และจังหวัดนครราชสีมา 6,470 ร้าน ตามลําดับ เขตในกรุงเทพฯ ที่มีจํานวน
ร้านมากท่ีสุด คือ เขตวัฒนา 3,926 ร้าน ปทุมวนั 3,348 ร้าน จตุจักร 3,108 ร้าน บางรัก 2,683 ร้าน และห้วยขวาง 
2,431 ร้าน ตามลําดับ และยังพบว่า ประเภทร้านอาหารยอดนิยมทั่วประเทศไทยที่มีจํานวนร้านมากที่สุด  คือ 
ร้านอาหารไทยจํานวน 32,740 ร้าน ร้านก๋วยเตี๋ยวจํานวน 25,154 ร้าน ร้านกาแฟจํานวน 24,874 ร้าน ร้านอาหาร
จานเดียวจํานวน 13,548 ร้าน และร้านอาหารอีสานจํานวน 11,791 ร้าน ซึ่งมีจํานวนร้านอาหารที่เปิดใหม่ในปี 
พ.ศ. 2560 สงูกว่าป ีพ.ศ. 2559 ถึงร้อยละ 8.50 และสูงกว่าในปี พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 14.94 (Wongnai, 2560)  

ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ได้ยืนยันถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านอาหารพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีมูลค่า 360,600 ล้านบาท โดยร้านอาหารทั่วไปที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 70 
ทําให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 267,000 - 275,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.9-5.9 ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ร้านอาหาร (Restaurant Chain) มีมูลค่าตลาดที่ 375,000 -385,000 ล้านบาท ซึ่ง
เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.0 - 6.8 ในขณะที่เชนร้านอาหารมีมูลค่าตลาดประมาณ 108,000 -110,000 ล้านบาท เติบโต
อยู่ท่ีร้อยละ 6.9 - 8.9 จากป ีพ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2559 ตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องเผชิญความ
ท้าทายทั้งในเรื่องภาวการณ์จับจ่ายใช้สอยและการรับประทานอาหารนอกบ้านของประชาชนคนไทยที่ลดลงตาม
สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขันสูงขึ้นและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงต้นทุนการประกอบธุรกิจร้านอาหารเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแตปี่ พ.ศ. 2558  

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารแต่ละประเภท พบว่า 1) ร้านอาหารไทยแม้ว่าจํานวนร้านจะ
ค่อนข้างคงที่ แต่ผู้บริโภคกลับให้ความสนใจมากข้ึนเพิ่มขึ้นทุกป ี2) ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นประเภทร้านท่ีมีจํานวนรา้นเปดิ
ใหม่น้อยลงทุกปี แต่จํานวนผู้บริโภคก็ยังคงตามไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย 3) ร้านกาแฟ เป็น
กลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในการตามไปใช้บริการและรีวิวกันเยอะที่สุด มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจํานวนร้านมาก
ที่สุดด้วยเช่นกัน 4) ร้านอาหารจานเดียว มีปริมาณการเพิ่มขึ้นและลดลงเล็กน้อย แต่ผู้บริโภคกลับให้ความสนใจมากขึ้น 
ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้ เช่น ร้านข้าวมันไก่ ร้านข้าวหมูแดง ร้านผัดไทย เป็นต้น และ 5) ร้านอาหาร
อีสาน แม้ว่าจํานวนร้านในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จะเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์คงที่ แต่ปี พ.ศ. 2560 กลับเพิ่มขึ้นถึง 
17% รวมทั้งผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่
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น่าสนใจ เนื่องจากมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี กลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นผู้หญิง และช่วงเวลาในการหาร้านอาหาร
ส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. (Wongnai, 2560) 
 ขณะที่ร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นร้านอาหารขนาดเล็กที่ขายอาหาร
ประเภทข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่กรอบ ข้าวหมูกรอบ และซุปเปอร์ขาไก่ เปิดการดําเนินงานมาแล้ว 3 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 
45/3 ซอยยูค่อน ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณโดยรอบเป็นบ้านพักและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ
หอพักนักศึกษา ลักษณะร้านเป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน พื้นที่ภายในร้าน กว้างประมาณ 6 เมตร ยาว 12 เมตร เปิดเวลา 
07.00-17.00 น. เจ้าของธุรกิจมีประสบการณ์ด้านการทําอาหารจากการเป็นลูกจ้างในร้านอาหารมาก่อน 7 ปี จึง
ต้องการเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยเริ่มจากการคิดสูตรข้าวมันไก่และได้ลองผิดลองถูกจนทําให้ได้รสชาติและ
เทคนิคท่ีพอใจ จึงเปิดกิจการข้าวมันไก่เป็นของตัวเอง เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีช่ือร้านว่า “เป็นหนึ่งข้าวมันไก่” การ
ประกอบมีเพียงสามี-ภรรยา 2 คน ที่มีลักษณะเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ทําให้ร้านมีจุดเด่น คือ เจ้าของร้านมีการ
สร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยการบริการลูกค้าอย่างเป็นกันเอง สร้างความสนิทสนมกับลูกค้า รับฟังความคิดเห็น
และให้ลูกค้าติชมเพื่อนําไปปรับปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นเรื่อยมา จนทําให้ร้านมีกลุ่มลูกค้าประจําที่มาใช้บริการ
จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2559 มลีูกค้าเข้ามาใช้บริการจํานวนมากจนต้องจ้างพนักงานมาช่วยถึง 2 
คน แต่ในปี พ.ศ. 2560 กลับมีลูกค้ามาใช้บริการลดน้อยลงทําให้ยอดขายลดลงกว่าเท่าตัว ผู้ประกอบการจึงมีการ
ปรับปรุงร้านโดยการปูกระเบื้องพื้นเพื่อให้ดูความสะอาดมากขึ้น ตกแต่งรานให้ทันสมัยและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น แต่
ผลการปรับปรุงร้านกลับไม่สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากข้ึน แต่กลับพบว่ายอดขายและรายได้ของร้านกลับ
ลดลง จนทําให้ผู้ประกอบการจึงเกิดอาการท้อและสิ้นหวังที่จะกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น และยิ่งทําให้การเปิดบริการ
ของร้านเป็นไปอย่างไม่สม่ําเสมอ  
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินกิจการต่อไป โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาแก้ไขปัญหาและวิกฤตในครั้งนี้ เริ่มจากการศึกษาปัญหาจากผู้บริโภคโดย
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ทั้ง 7 ด้าน ร่วมกับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ แล้วนําผลการศึกษาไป
กําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไกใ่ห้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับทําการศึกษา
ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน พร้อมกับวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ แล้วทําการประเมินผลรูปแบบ
การพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ว่าการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยสามารถทําให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ และธุรกิจมีรายได้และผลกําไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการบริการ
วิชาการที่สามารถช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ขาดความรู้ในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค อันจะส่งผลดีต่อการประกอบการและสามารถรักษาลูกค้าเดิมและสร้างลูกค้า
ใหมไ่ด้ด้วย  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก ่
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก ่
3. ศึกษารูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 
4. ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ  
5. ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีการใช้เครื่องมือ
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยและพัฒนาได้กําหนดช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเพื่อศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้าน และ เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของร้าน (SWOT) ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้  

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าว

มันไก่ จํานวน 100 ราย และ (2) ผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิจาํนวน 6 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

 
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 2.1 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ตามทฤษฎี ส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 P’s) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ จัดจําหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ  

 2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกร้าน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอปุสรรค (Threats) ของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่  

 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 3.1 แบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่ง

ข้าวมันไก่ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด แบ่งออกกเป็น 4 ตอน ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถาม (2) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ของผู้บริโภค ได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ 
เมนูท่ีเลือกบริโภค เหตุผลที่เลือกใช้บริการ ความคุ้มค่ากับปริมาณ และช่วงเวลาที่มาใช้บริการ เป็นลักษณะคําถามที่
กําหนดให้เลือกตอบ (3) ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ ทั้ง 7 ด้าน (Marketing Mix 
7 P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้าน
กระบวนการให้บริการและด้านหลักฐานทางกายภาพ และ (4) ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคที่ต้องการให้ร้านเป็นหนึ่ง
ข้าวมันไก่ปรับปรุงและพัฒนามากท่ีสุด 

 3.2 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก และแบบวิเคราะห์คู่แข่ง เป็นแบบปลายปิดและ
ปลายเปิด ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ (1) แบบวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของร้านเป็นหนึ่งข้าว
มันไก่ คําถามเกี่ยวกับความสะอาด ราคา บรรยากาศ สุขอนามัย วัตถุดิบที่ใช้ ความหลากหลายของเมนู โดย ให้ผู้
วิเคราะห์เลือกตอบว่ารายการใดเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็ง และประเมินโดยการให้คะแนนจัดอันดับ และ (2) อุปสรรค
และโอกาส ของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ คําถามเกี่ยวกับ เงินทุน ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มลภาวะด้านต่างๆ 
จํานวนคู่แข่งที่ใกล้เคียง โดยใช้เลือกตอบว่าเป็นอุปสรรคหรือโอกาส และประเมินโดยการให้คะแนนจัดอันดับ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 4.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการให้คะแนนตามค่าน้ําหนัก ความสําคัญ

ของรายการประเมินและจัดอันดับคะแนนในแต่ละด้าน 
 4.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ด้วยสถิติ

พื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.3 การแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ พอใจมากท่ีสุด พอใจ

มาก พอใจ พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด และมีการจัดค่าคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมายออกเป็น 
5 ช่วง ได้แก่ (1) ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (2) คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 
หมายถึง ระดับความพึงใจมาก (3) คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับพอใจปานกลาง (4) คะแนนเฉลี่ย 1.51-
2.50 หมายถึง ระดับพอใจน้อย และ (5) คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับพอใจน้อยท่ีสุด 
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ระยะที่ 2 ก าหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่   
 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาระยะที่ 1 และ 2) ศึกษาต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
และทางธุรกิจ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ จํานวน 5 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive sampling)  
 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  เริ่มจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร เพื่อ

กําหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ รวมทั้งศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนและความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนเฉลี่ย วิเคราะห์จุดคุ้มทุน(Break Event Point) 
และวิเคราะห์ยอดขาย รายได้ และกําไร 

 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
  แบบสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิต  
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ด้วยการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ และวิเคราะห์ต้นทุน
การผลิต ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน ด้วยโปรแกรม Excel และนําเสนอข้อมูลในลักษณะของตารางประกอบการบรรยาย 

  4.1 วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ประกอบด้วย ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ต้นทุนคงที่รวม 
(Total Fixed Cost: TFC) ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost: TVC) ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total 
Cost: ATC)  

  4.2 วิเคราะห์รายรับ ประกอบด้วย รายรับรวม (Total Revenue: TR) และรายรับเฉลี่ย 
(Average Revenue: AR)   

  4.3 วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)  
     จุดคุ้มทุน (ปริมาณขายท่ีคุ้มทุน)   =                      ต้นทุนคงที ่                      

                                                     ราคาขายต่อหน่วย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

   จุดคุ้มทุน (รายได้ที่คุ้มทุน)         =   ปริมาณขายท่ีคุ้มทุน x ราคาขายต่อหน่วย 

 

 ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ผู้ประกอบการและพนักงานของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
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  2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   การประเมิลผลมี 2 ส่วนคือ การประเมินจากความพึงพอใจกลยุทธ์ทางการตลาด (7’Ps) ของ
ผู้บริโภค และการประเมินรายได้ก่อน-หลังการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ โดยเก็บข้อมูลรายวันของร้านก่อน-หลัง
การพัฒนา 18 วัน ในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ 
 
  3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
   ใช้แบบสอบถามผู้บริโภค และแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 
 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test 
ทั้งกรณีกลุ่มตัวอย่างเดียว (One sample t-test) และกรณีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (Dependent 
Samples t-test)  
 
สมมติฐานวิจัย 

 สมมติฐานข้อที่ 1 หลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของร้านมากกว่าก่อนพัฒนา  
   H0 : หลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดไม่มากว่าก่อนการพัฒนา 
  H1 : หลังการพัฒนาผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดมากกว่าก่อนพัฒนา 

 

 สมมติฐานข้อที่ 2 หลังการพัฒนารายได้จากการด าเนินงานมากกว่าก่อนพัฒนา 
  H0 : หลังการพัฒนาผู้ประกอบการมีรายได้รวมไม่มากกว่าก่อนการพัฒนาร้าน 
  H1 : หลังการพัฒนาผู้ประกอบการมีรายได้รวมมากกว่าก่อนการพัฒนา 

 
ผลการวิจัย 
  1. พฤติกรรมผู้บริโภคร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปท่ีผู้บริโภคใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอายุระหว่าง 21-30 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นปริญญาตรี ส่วนใหญ่อาชีพเป็นนักเรียน-นักศึกษาและส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ตามลําดับ 

1.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเปิดหนึ่งข้าวมันไก่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่
ตัดสินใจมาซื้อข้าวมันไก่มีรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 68.0 ส่วนเมนูอาหารที่รับประทานมากที่สุด คือข้าวมันไก่ต้ม 
คิดเป็นร้อยละ 55.0 และส่วนใหญ่มีจํานวนที่มาใช้บริการตอสัปดาห์ 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.0 ช่วงเวลาที่มาใช้
บริการ 12.01-14.00 น. คิดเป็นร้อยละ 44.0 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 51-80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 ตามลําดับ  

1.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การตลาดร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ก่อนการพัฒนา พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดก่อนการพัฒนา พบว่า ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ในระดับมากเรียงตามลําดับได้แก่ 1) ด้านราคา ( ̅      ) 
โดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่าของอาหารเมื่อเทียบกับราคา และความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับเวลาที่รอคอย มีค่าเฉลี่ย 
= 4.14 และ 4.07 ตามลําดับ 2) ด้านบุคลากร (ผู้ประกอบการและพนักงาน) ( ̅        ) โดยเฉพาะพนักงาน
พูดจาสุภาพ พนักงานแต่งกายสะอาด และพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ย = 4.18, 4.13, และ 4.11 ตามลําดับ 
3) ด้านผลิตภัณฑ์ ( ̅      ) โดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของอาหาร ความสดของอาหาร และรายการอาหารมี
ความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 4.08 4.04 3.91 และ 3.91 ตามลําดับ 4) ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย 
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( ̅      ) โดยเฉพาะการให้บริการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การทบทวนรายการเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง และความ
สะดวกในการสั่งซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.88 และ 3.84 ตามลําดับ 5) ด้านกายภาพ ( ̅      ) โดยมีเฉพาะ
การจัดเรียงอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ การตกแต่งร้านมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความสะอาดของ
อุปกรณ์ภายในร้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12, 4.02 และ 4.00 ตามลําดับ 

 ขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยเรียงจาก
น้อยไปหามาก ได้แก่ 1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( ̅      ) โดยเฉพาะในรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ได้แก่ การ
สั่งสินค้าผ่านระบบออนไลน์ Facebook, line และซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 และ 3.14 
ตามลําดับ และ 2) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( ̅      ) โดยเฉพาะในประเด็นการโฆษณาผ่านออนไลน์ และการ
ลดราคาในช่วงเทศกาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และ 3.35 ตามลําดับ  
 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของร้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ร่วมกับเจ้าของร้านช่วยกันประเมิน โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ที่มีต่อธุรกิจร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ โดยการให้ค่าน้ําหนัก
หรือความสําคัญรวมที่ 15 รายการ รวมที่ 1.0 และถ่วงน้ําหนักแต่ละรายการตามคําสําคัญ ได้ดังนี้ 

2.1 ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภาย ประกอบด้วย (1) จุดแข็ง ได้แก่ คุณภาพของอาหาร 
รองลงมา คือ การโทรสั่งอาหาร/การสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ Facebook Line และบุคลิกภาพเจ้าของร้านและ
พนักงาน ตามลําดับ และ (2) จุดอ่อน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ในการให้บริการลูกค้า รองลงมา คือ ป้ายหน้าร้าน และการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

2.2 ผลการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย (1) โอกาส ได้แก่ จํานวนผู้ขายวัตถุดิบ
ให้กับทางร้านหลากหลาย รองลงมา ค่านิยมของผู้บริโภคในการรับประทานอาหารนอกบ้าน ที่ตั้งของร้านใกล้
สถานศึกษา และเขตชุมชน ตามลําดับ และ (2) อุปสรรค ได้แก่ พื้นที่จอดรถในการรับรองลูกค้า รองลงมา ภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และมลภาวะทางสียงจากภายนอกร้าน ตามลําดับ 

 เมื่อนําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของร้าน ซึ่งเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเกิด
จากการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญร่วมกับผู้ประกอบการ และผลการการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคในรายการที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจน้อยสุด สามารถนํามาสรุปเป็นแนวทางการ
พัฒนาร้านในระยะต่อไปได้ดังตารางที ่1  

 
ตารางที่ 1 แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค (พอใจน้อยสุด) และผลการวิเคราะห์จุดอ่อน 
  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค  ผลการวิเคราะห ์SWOT (จุดอ่อน) 
1. ซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และออนไลน์  1. โต๊ะ เก้าอ้ีให้บริการลูกค้า  
2. การลดราคาในช่วงเทศกาล  2. ป้ายหน้าร้าน  
3. บริการฟรี Wi-Fi   3. การส่งเสริมทางการตลาด  
4. จํานวนโต๊ะ เก้าอี้ให้บริการลูกค้า  4. ทําเลที่ตั้ง 
5. ป้ายหน้าร้าน  5. การจัดแผนผังและอุปกรณ์ 

 
 3.  รูปแบบการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ 

  3.1 การก าหนดเป้าหมายพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษาร้านเป็นหนึ่ง
ข้าวมันไก่   

   จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่จากผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจผู้บริโภคที่ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และผลการวิเคราะห์จุดอ่อนของร้านที่มีค่าคะแนนจุดอ่อนสูงสุด 
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สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ (1) ด้านกายภาพ (2) การพัฒนาการด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ (3) 
การพัฒนาการส่งเสริมการตลาด ซึ่งได้นําไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาร้านได้ดังนี้ 

   3.1.1 ด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ มีโต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อ
ลูกค้า  และบริเวณหน้าร้านเคยเป็นร้านซ่อมรถ จึงทําให้พื้นของบริเวณหน้าร้านมีคราบน้ํามันเปื้อนอยู่ที่พื้น บริเวณ
กําลังแพงตรงที่ประกอบอาหาร มีคราบดํา มีตระไคร้น้ํา ช้ันวางแก้วชํารุด ขึ้นสนิม และมีป้ายหน้าร้านชํารุด ฉีดขาด 
และไม่มีสัน ทําให้ลูกค้ามองเห็นไม่ชัด และไม่เป็นท่ีดึงดูดแก่ลูกค้า ผู้ทําวิจัยจึงได้ทําการพัฒนา ดังนี้    

    1) การเพิ่มจํานวนที่นั่งให้บริการลูกค้า เนื่องจากโต๊ะ เก้าอี้ เดิมไม่เพียงพอต่อลูกค้า
ที่มาใช้บริการ (ภาพที่ 1) ทีมผู้วิจัยจึงเพ่ิมโต๊ะเพื่อรับรองลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้เพียงพอต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ
โดยใช้เป็นโต๊ะบาร์สตูลเพราะจะได้กระชับพ้ืนท่ีมากขึ้น (ภาพที่ 2) 

    
 

 ภาพที่ 1 สภาพภายในร้านก่อนเพิ่มจํานวนโต๊ะ 
 

ภาพที่ 2 สภาพภายในร้านหลังเพิม่จํานวนโตะ๊ 

2) ตกแต่งบริเวณหน้าร้าน ในอดีตพื้นที่ร้านเคยเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ทําให้
พื้นร้านมีคราบดําเพราะเปื้อนน้ํามันเครื่อง และทําให้เวลาเดินเข้าร้านจะมีคราบน้ํามันติดรองเท้าเข้าไปในร้านด้วย 
(ภาพที่ 3) ผู้วิจัยจึงตกแต่งบริเวณร้านหน้าร้านด้วยหญ้าเทียม เพื่อปิดคราบน้ํามันเครื่องที่ติดอยู่กับพื้น และทําให้
บริเวณหน้าร้านดีขึ้นและมีความดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ (ภาพที่ 4) 

 

              
ภาพที่ 3 สภาพพื้นรา้นก่อนปูหญา้เทียม            ภาพที่ 4 สภาพพื้นร้านหลังปหูญ้าเทียม 

 
   3) ปรับภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าร้าน เนื่องจากบริเวณหน้าร้านเคยเป็นท่ี

จัดส่วนหย่อมแต่มีต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวตาย เพราะไม่มีการดูแล (ภาพที่ 5) ทีมผู้วิจัยจึงจัดบริเวณหน้าร้านที่เป็นส่วนหย่อม
ใหม่โดยการใช้ต้นไม้ประดับทั้งที่เป็นกระถางวางพื้นและกระถางแขวน ทําให้เป็นระเบียบ สวยงาม และดูแล้วสบายตา 
ซึ่งเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงท่ีลูกค้าให้ความช่ือชอบเป็นพิเศษ (ภาพท่ี 6)  
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              ภาพที่ 5  สภาพก่อนจัดสวนหย่อม                     ภาพที่ 6 สภาพหลังจัดสวนหย่อม 

4) ทาสีบริเวณประกอบอาหาร ตามที่พ้ืนท่ีร้านเคยเป็นร้านซ่อมรถ ทําให้ผนังปูนทีใ่ช้
ประกอบอาหารมีคราบดํา เนื่องจากเปื้อนน้ํามันเครื่องจากการซ่อมรถ และทําใหดู้ไมส่ะอาด ส่งผลตอ่ความรู้สึกของ
ผู้บริโภค (ภาพที่ 7) ทีมผู้วิจัยจึงทําการปรับปรุงบริเวณผนังรั้วโดยการทาสี เพื่อทําให้บริเวณผนังปูนดูสะอาดและดู
สว่างมากขึ้น ทําให้ผู้โภคและผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจต่อความสะอาดของอาหารมากขึ้น (ภาพที ่8) 

 

              

         ภาพที่ 7 สภาพผนังรั้วก่อนทาส ี                            ภาพที่ 8 สภาพผนังรั้วหลังทาส ี
 
   5) จัดบริเวณให้บริการแก้วน้ํา เนื่องจากช้ันวางแก้วอันเดิมเริ่มพัง ขึ้นสนิมเกรงว่าจะ

เป็นอันตรายต่อลูกค้าและไม่เป็นระเบียบ (ภาพที่ 9) ผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนช้ันวางแก้วแบบไม้ซึ่งเข้ากับรูปแบบและ
บรรยากาศการตกแต่งของร้าน และมีอายุการใช้งานมากกว่าและไม่ขึ้นสนิมเหมือนกับช้ันวางแก้วเดิม (ภาพที ่10) 

 

         

ภาพที่ 9 สภาพช้ันวางแก้วก่อนปรับเปลีย่น              ภาพที่ 10 สภาพช้ันวางแก้วหลังปรับเปลี่ยน 
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   6) จัดบริเวณรับรองลูกค้า เนื่องจากบริเวณเดิมที่ใช้รองรับลูกค้าที่สั่งอาหารกลับบ้าน
มีแดดส่องถึง และเดิมมีร่มกันแดดเก่าๆ 1 อันท่ีมีขนาดเล็ก (ภาพท่ี 11) ผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนร่วมอันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 
และมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้ลูกค้านั่งรออาหารได้สะดวกมากขึ้น (ภาพท่ี 12)  

           

        ภาพที่ 11 สภาพหน้าร้านก่อนจัดสถานท่ีรับรอง              ภาพที่ 12 สภาพหน้าร้านหลังจัดทีร่ับรอง 

   7) ปรับปรุงป้ายหน้าร้าน จากเดิมป้ายหน้าร้านเกิดการชํารุด ฉีกขาด ภาพและตัวอักษร
ไม่ชัดเจน ไม่เป็นท่ีดึงดูดสายตาแก่ลูกค้า (ภาพที่ 13) ทีมผู้วิจัยจึงได้ออกแบบป้ายหน้าร้านโดยให้ผู้ประกอบการช่วย
เลือกและตัดสินใจรูปแบบป้าย มีการใส่โลโก้ร้าน เวลาเปิด-ปิดร้าน และภาพอาหารที่เป็นเมนูเด่นของร้าน ทําให้ป้าย
หน้าร้านมีความโดดเด่น ชัดเจนมากขึ้น (ภาพท่ี 14) 

 

  
 

        ภาพที่ 13 สภาพป้ายหน้าร้านก่อนปรับปรุง     ภาพที่ 14 สภาพป้ายหน้าร้านหลังปรับปรุง 
  3.1.2 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 
   เนื่องจากร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ ผู้ประกอบการเคยสร้างเพจร้านในเฟซบุ๊คไว้แล้วเมื่อปี 

พ.ศ. 2560 แต่ผู้ประกอบการขาดการดูแลและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทําให้หน้าเพจไม่มีการเคลื่อนไหวและ
ผู้บริโภคไม่รู้จัก ทีมผู้วิจัยจึงกําหนดรูปแบบการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดควบคู่กัน 
ผู้วิจัยจึงได้ลงมือพัฒนาดังต่อไปนี้  

   1)  เช็คอินร้านและกดถูกใจเพจ Facebook ร้าน จากหน้าเพจที่ผู้ประกอบการร้าน
เคยสร้างเพจเฟซบุ๊คร้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ตลอดทั้งปีมีลูกค้ากดถกูใจจํานวน 1,308 ครั้ง (ภาพที ่15) ทีมผู้วิจัยจึง
กําหนดรูปแบบการพัฒนาใหมโ่ดยให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านในช่วงเวลาของการวิจัยที่มีระยะเวลา 15 วัน กดเช็คอิน
ร้านและกดถูกใจเพจรา้นแล้วแถมน้ําโค้กขวดเล็ก 1 ขวดต่อรายการกดถูกใจและเช็คอินรา้น เพื่อเป็นการกระตุ้นยอด
การกดถูกใจและทําให้ผู้บริโภคในโลกออนไลน์รู้จักร้านมากขึ้น หลังการดําเนินการครบ 15 วัน ทําให้จํานวนกดถูกใจ
และเช็คอินร้านเพิ่มขึ้นจาก 1,308 ครั้ง เป็น 1,435 ครั้ง และมผีู้ตดิตามเพจ 1,450 คน ทําให้รา้นเปน็หนึ่งข้าวมันไก่
เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในโลกสื่อออนไลนผ์่าน Facebook  (ภาพที่ 16) 
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ภาพที่ 15 แสดงหน้าเพจก่อนทําโปรโมชั่น        ภาพที่ 16 แสดงหน้าเพจหลังทําโปรโมชั่น         

 
2) ปรับปรุงภาพเมนูอาหาร เนื่องจากรูปภาพในเมนูอาหารเดิมไม่สวยงาม และติดภาพไว้

กับผนังภายในร้าน ทําให้ภาพอาหารไม่โดดเด่นและไม่มีดึงดูดใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ทีมผู้วิจัยจึงได้ทําการปรับปรุง
ภาพเมนูอาหาร เพิ่มความน่าสนใจโดย การพิมพ์ภาพอาหารใหม่ พร้อมจัดตกแต่งด้วยกรอบรูป ขนาด A4 เพื่อให้ภาพ
เมนูอาหารเกิดความโดดเด่นขึ้น และเป็นที่ดึงดูดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ (ภาพที่ 17) 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 17 สภาพเมนูอาหารหลังปรับเปลีย่น 
 
 4. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ 

4.1 ต้นทุนและผลตอบแทน เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ 
ซึ่งได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขาย ปริมาณขาย รายได้ และกําไร เพื่อที่จะนําข้อมูลไปวิเคราะห์
หากําไรและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) แสดงผลการศึกษาได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ 
 

รายการ 
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท) ต้นทุนทางธุรกิจ (บาท) 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
1. ผลตอบแทน     

1.1 ราคาขายเฉลี่ย (P)                  42.75 42.75 42.75 42.75 
1.2 ปริมาณขาย (Q) 4,103.33 4,284.90 4,103.33 4,284.90 
1.3 รายได้รวม (TR)              175,417.50 183,179.48 175,417.50 183,179.48 

2. ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์     
1) ต้นทุนรวม     
   1.1) ต้นทุนคงทีร่วม (TFC) 4,305.48 4,613.97 4,305.48 4,613.97 

1.2) ต้นทุนผันแปร (TVC) 118,947.59 142,980.17 106,926.67 130,946.67 
1.3) ต้นทุนรวม (TC) 123,253.07 147,594.14 111,232.15 135,560.64 

2) ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย     
2.1) ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) 1.08 1.08 1.08 1.08 
2.2) ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 28.99 26.06 33.36 30.56 
2.3) ต้นทุนรวมเฉลี่ย (ATC) 30.07 27.14 34.44 31.64 

3. ก าไร ( ) 52,164.43 35,585.34 64,185.35 47,618.84 

  
    การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาร้าน พบว่า มีต้นทุน
รวมทั้งหมดต่อเดือน 123,253.07 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวมต่อเดือน 4,305.48 บาท และต้นทุนผันแปรรวมต่อ
เดือน 118,947.59 บาท มีราคาขายเฉลี่ย 42.75 บาท/จาน ปริมาณการขายต่อเดือน 4,103.33 จาน มีรายได้รวม
ต่อเดือน 175,417.50 บาท และมีกําไรทางเศรษฐศาสตร์ต่อเดือน เท่ากับ 52,164.43 บาท หรือกําไรต่อปี 
625,973.16 บาท ส่วนผลการวิเคราะห์หลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัยพบว่า ร้านมีต้นทุนรวมต่อเดือน
เพิ่มขึ้นเป็น 147,594.14 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวมต่อเดือน เท่ากับ 4,613.97 บาท และต้นทุนผันแปรรวมต่อ
เดือน 142,980.17 บาท ปริมาณการขายต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 4,284.90 จาน/เดือน ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยเท่าเดิมคือ 
42.75 บาท/จาน ทําให้มีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 183,179.48 บาท ในกระบวนการพัฒนาร้านมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น
เดือนละ 308.49 บาท ขณะที่ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นสูงถึงเดือนละ 24,032.58 บาท จึงทําให้มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์
ลดลงเหลือเดือนละ 35,585.34 บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นกําไรที่หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างจึงเป็นกําไรเกินปกติที่ผู้ประกอบการ
ได้รับ  
    การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจ ผลการศึกษาทางธุรกิจพบว่าก่อนการพัฒนา
มีต้นทุนรวมต่อเดือน 111,232.15 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวม 4,305.48 บาท และต้นทุนผันแปรรวม 106,926.67 
บาท และหลังการพัฒนามีต้นทุนรวมต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 135,560.64 บาท แบ่งเป็นต้นทุนคงที่รวมเป็น 4,613.97 
บาท และต้นทุนผันแปรรวมต่อเดือน 130,946.67 บาท และมีกําไรทางธุรกิจต่อเดือน 47,618.84 บาท จะเห็นว่า
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับทางธุรกิจมีความแตกต่างกันในส่วนของต้นทุนผันแปรรายการต้นทุนค่าเสียโอกาส
ของเงินลงทุนและค่าแรงผู้ประกอบการ จึงทําให้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าต้นทุนทางธุรกิจ และทําให้กําไร
ทางธุรกิจมากกว่ากําไรทางเศรษฐศาสตร์เดือนละ 12,020.92 บาท 

 4.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นการหาระดับของปริมาณการผลิตที่ทําให้
รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมทั้งหมดของกิจการ หรือเป็นจุดที่ผลประกอบการไม่มีกําไรหรือขาดทุน  การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนมี 2 ประเภท คือ ปริมาณผลิต ณ จุดคุ้มทุน และรายได้รวม ณ จุดคุ้มทุน ซึ่งมีผลการคํานวณดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
 

รายการ 
ทางเศรษฐศาสตร์ ทางธุรกิจ 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
ต้นทุนคงที่ (TFC) 804,442.00 820,449.00 804,442.00 820,449.00 
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (AVC) 28.99 33.36 26.06 30.56 
ราคาเฉลี่ย (P) 42.75 42.75 42.75 42.75 
ปริมาณขายต่อวัน (Q) 136.78 142.83 136.78 142.83 
จํานวนผลผลติ ณ จดุคุ้มทุน 58,462.35 87,374.76  48,199.04  67,305.09 
รายได้ ณ จดุคุ้มทุน  2,4992,65.66 3,735,271.01  2,060,509.02  2,877,292.43 
ระยะเวลาคืนทุน  427.42  611.74   352.38   471.23  

  ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการพัฒนาพบว่า ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 
58,462.35จาน  รายได้ ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 2,499,265.66 บาท ระยะเวลาคืนทุน 427.42 วัน หรือ 1 ปี กับ 2 
เดือน และหลังการพัฒนาการประกอบการร้านข้าวมันไก่มีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเท่ากับ 87,374.76 จาน มี
รายได้ ณ จุดคุ้มทุน  3,735,271.01 บาท และระยะคืนทุนเพิ่มขึ้นเป็น 611.74 วัน หรือ 1 ปี กับ 8 เดือนกว่า และ
หากวิเคราะห์จุดคุ้มทุนทางธุรกิจ พบว่า ในทางธุรกิจการประกอบมีปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุนเร็วขึ้น และมี
ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้นด้วย กล่าวคือ ก่อนการพัฒนาปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน ที่ 48,199.04 จาน มีรายได้ ณ 
จุดคุ้มทุน 2,060,509.02 บาท และระยะเวลาคืนทุน 352.38 วัน หรือ 11 เดือนกว่า และหลังการพัฒนามีปริมาณ
ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 67,305.09 จาน มีรายได้ ณ จุดคุ้มทุน 2,877,292.43 บาท และมีระยะคืนทุน 471.23 วัน 
หรือ 1 ปี กับ 3 เดือน  

 
 5. ประเมินผลรูปแบบการพัฒนา 

 การประเมินผลรปูแบบการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามสมมติฐานการวจิยั
ข้อที่ 1 และ 2 ได้แก่ การประเมินจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภคก่อนและหลังการพัฒนาร้าน และการประเมินจากรายได้รวมของการประกอบการก่อนและ
หลังการพัฒนา ผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

 5.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7’P) การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ของผู้บริโภคก่อนและหลังการพัฒนา
ร้าน ซึ่งเป็นผู้บริโภค 2 กลุ่มที่มีอิสระจากกันเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ข้อ 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าสถิติทดสอบ p-
value ทุกรายกาประเมินในส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมีค่าเท่ากับ .000 ทําให้สรุปได้ว่าการพัฒนาร้านเป็น
หนึ่งข้าวมันไก่ตามรูปแบบของการวิจัยส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านของ
ร้านมากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หรือท่ีระดับความเชื่อมั่น 99% ดังผลการวิเคราะห์
ในตารางที่ 4 นั่นคือ ในรูปแบบการพัฒนาร้านท่ีเกิดจากผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคและผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งมีการพัฒนา 3 ส่วนได้แก่ การพัฒนาด้านกายภาพ มีการปรับปรุงและ
ตกแต่งร้านให้ดูสะอาด เพิ่มที่น่ังรับประทานอาหาร ทําป้ายหน้าร้าน และส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ได้ส่งผลให้
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตาดของร้านทั้ง 7 ด้านเพิ่มขึ้นจนแตกต่างเมื่อเทียบกับก่อนการพัฒนา  

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ ์ครั้งที่ 5 ประจาํปี 2562 
วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

416 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
ผู้บริโภคก่อนและหลังการพัฒนาและปรับปรุง 

ส่วนประสมทางการตลาด จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T df p-value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์       
ก่อนการพัฒนา 100 4.0433 0.62792 

-9.21* 198 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.7500 0.44032 

2. ด้านราคา       
ก่อนการพัฒนา 100 4.1200 0.59463 

-6.03* 198 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.5700 0.45020 

3. ด้านส่งเสริมการตลาด       
ก่อนการพัฒนา 100 3.4700 0.76994 

-11.30* 166.665 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.4975 0.48395 

4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
ก่อนการพัฒนา 100 3.3567 0.81547 

-10.38* 
167.894 0.000 

หลังการพัฒนา 100 4.3600 0.51898 
5. ด้านบุคคล       

ก่อนการพัฒนา 100 4.0850 0.56878 
-9.47* 

154.023 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.7000 0.31334 

6. ด้านกระบวนการในการท างาน       
ก่อนการพัฒนา 100 3.9100 0.59526 -10.17* 167.384 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.6267 0.37689 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ       
ก่อนการพัฒนา 100 3.9100 0.57610 -8.02* 198 0.000 
หลังการพัฒนา 100 4.5067 0.47136 

 

  5.2 ผลการเปรียบเทียบรายได้รวมก่อนและหลังการพัฒนา เป็นการเปรียบเทียบเพื่อหารายได้รวม
ก่อนและหลังการพัฒนาร้านตามรูปแบบของการวิจัย โดยเก็บข้อมูลรายได้รวมต่อวันจากผู้ประกอบการ 18 วันก่อน
การพัฒนา และ 18 วันหลังการพัฒนา ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี ้

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายได้รวมก่อนและหลังการพัฒนาร้าน 
 

รายได้ N  S.D t p-value 
ก่อนการปรับปรุง 18 5,847.35 127.46 

-6.558 0.000 
หลังการปรบัปรุง 18 6,105.98 99.720 

  

 หลังการพัฒนาร้านทําให้รายได้รวมต่อวันหลังการพัฒนาเท่ากับ 6,105.98 บาท/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
รายได้ก่อนการพัฒนาเฉลี่ยวันละ 258.63 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
อภิปรายผล 
 1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
  จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ที่พบว่า เหตุผลหลักในการตัดสินใจใช้
บริการคือ รสชาติอาหารอร่อย ราคาอาหารและความคุ้มค่ากับปริมาณอาหาร การมีเพื่อนหรือญาติแนะนําให้มาใช้

X
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บริการ โดยส่วนใหญ่จะมาเวลาใช้บริการ 12.01-14.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยพัฒน์ อาภาสกุลเดช 
(2559) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกร้านอาหารประเภทตามสั่งจากร้านที่มีเมนูหลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล
ไม่แพงเกินไป หรือถ้าหากราคาแพงก็ต้องมีรสชาติที่อร่อย เหมาะสมกับราคา ความสะดวกในการเดินทาง มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวกและคนขายท่ีสุภาพ เต็มใจให้บริการ บริการด้วยความเป็นกันเองเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ (2557) เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของ
มนุษย์ตามความต้องการเลือกจากรสชาติของอาหารและความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่าย 
  จากกลุ่มผู้ใช้บริการร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้รวมต่อ
เดือนไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อราคาอาหาร ปริมาณอาหาร และการส่งเสริมการตลาด ขณะที่ก่อน
การพัฒนาร้านผู้ประกอบการซึ่งขาดการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของตนเอง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดที่ทันสมัยผ่านสื่อ
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงทําใหใ้นระยะแรกแม้ผู้ประกอบการจะมีการปรับปรุง
ร้านด้านกายภาพด้วยตนเอง แต่กลับไม่ทําให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น และหลังจากคณะผู้วิวิจัยได้ทําการศึกษาวิจัย
และพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายสื่อออนไลน์ โดยการให้ผู้บริโภคเช็คอินและกด
ถูกใจเพจแล้วแถมเครื่องดื่มน้ําอัดลม 1 ขวด ทําให้ปริมาณขายของร้านเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ รัชพร เอี่ยมแก้ว (2555) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่พบว่าโดยเฉพาะส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์และราคามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อครั้งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ผู้บริโภคที่มี
ความแตกต่างเรื่องการศึกษาและรายได้สุทธิต่อเดือนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่ใกล้เคียงกัน พฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อ
ที่มีเพศและอายุท่ีแตกต่างกัน ก็มีความคล้ายกันในด้านความถี่ของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่ทําให้เกิดความต่าง
คือ จํานวนเงินท่ีจ่ายต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร 
 
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่ก่อนการพัฒนาพบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ ราคา บุคคล กระบวนการในการทํางาน และด้านกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขณะที่
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของดนุรัตน์ ใจดี (2553) และวิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์ (2556) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์
การตลาดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้น คณะผู้วิจัยนําผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่ให้คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสดุไปกําหนดรูปแบบการพัฒนาร้าน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาและตกแต่งรา้น การ
ทําป้ายหน้าร้าน และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยสื่อ
ออนไลน์ แล้วทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนาผู้บริโภค
มีความพึงพอต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านเพิ่มขึ้นและมากกว่าก่อนการพัฒนาร้านอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01 ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับผลวิจัยของ วรุตม์ ประไพพักตร์ (2556) ที่พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า จัดการส่งเสริมการตลาด เช่น 
มีบัตรส่วนลด หรือบัตรสะสมแต้ม และควรรักษาคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่
เลือกมาใช้บริการ และยังสอดคล้องกับเชิดศักดิ์  เรือนคํา (2554) ที่พบว่า การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผ่านสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นสากล ส่งผลให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปซึ่งจะส่งผล
ต่อจํานวนลูกค้าและยอดขาย  
  ขณะที่ผลจากการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดก่อนการพัฒนาที่พบว่า ร้านเป็น
หนึ่งข้าวมันไก่ประสบปัญหาด้านลักษณะด้านส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านกายภาพจํานวนที่
นั่งและป้ายหน้าร้าน เนื่องจากร้านเป็นหนึ่งข้าวมันไก่เป็นบ้านเช่าที่ผู้ให้เช่าไม่อนุญาตให้มีการปรับปรุงร้านตามความ
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ต้องการได้ ทําได้เพียงการตกแต่งภายนอก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการไม่มีความถนัดทําให้ไม่สามารถ
เพิ่มยอดขายได้ แต่หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ทําการวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพโดยการ
ตกแต่งร้าน การเพิ่มที่นั่งร้านโดยใช้โต๊ะบาร์ และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางการจัดหน่ายออนไลน์ซึ่งทันสมัย
และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ จึงส่งผลให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคที่มาใช้บริการก็มีความพึง
พอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในทุกๆ ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาวรรณ 
สุนทรโอวาท (2555) ที่ปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่สื่อถึงประเภทอาหารและระดับของ
ร้านอาหาร และงานวิจัยค้นพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมของร้านอาหารญี่ปุ่นประเภท
อาหารชุด คือ การออกแบบให้ภายใน ร้านมีความสว่างมาก ใช้อุณหภูมิแสงสีร้อน มีตู้โชว์อาหารหน้าร้าน รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านเป็นแบบบูธ และที่น่ังเป็นแบบม้านั่งยาว ปัจจัยการออกแบบสภาพแวดล้อมดังกล่าว สามารถ
นามาเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม และสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้เป็น
อย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

  เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปต่อยอดหรือพัฒนาในวิสาหกิจขนาดย่อมประเภทร้านอาหาร
ขนาดเล็ก อันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาเพื่อการพัฒนากิจการร้านอาหารขนาดย่อม 
และการบริการวิชาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผู้ทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็น
สําหรับการทําวิจัยและพัฒนาร้านอาหารขนาดเล็ก ดังนี ้

  1. ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญและการดูแลรักษาความสะอาดด้านกายภาพของร้าน และภาชนะ
ที่ใช้ประกอบอาหารอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ เพื่อใหส้ร้างบรรยากาศและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกิดความ
มั่นใจในความสะอาดถูกสุขอนามัย  

  2. ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวและกล้าลงทุนทํากลยุทธ์การตลาด ทําการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
ผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยเพจ Facebook และการจัดโปรโมช่ันส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่องเพื่อจูงใจดึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  

  3. ผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยต้องมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าต้องการความสะดวก รวดเร็ว ต้องการบริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ และให้บริการส่งอาหาร
ถึงทีบ่้านหรือท่ีทํางาน  

  4. สําหรับการประกอบการที่มีเพียงสมาชิกในครอบครัว ไม่มีลูกจ้าง และไม่สามารถส่งอาหารตรงถึงที่
บ้านหรือท่ีทํางานได้ ผู้ประกอบควรสร้างพันธมิตรกับเครือข่ายที่ทําธุรกิจรับ-ส่งอาหารในเขตพื้นที่ซึ่งเปิดให้บริการ
รับสั่งอาหารและบริการส่งอาหารผ่านแอพลิเคช่ัน 

  5. สถาบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นควรให้การส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้ใช้ความรู้ทางวิชาการไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการได้
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์จนเห็นผลแห่งความสําเร็จอย่างแท้จริง 

  6. กระบวนการการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอนการกําหนดรูปแบบการพัฒนา ควรมีผู้เช่ียวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ร่วมให้คําปรึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด  

  7. เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้ ผู้วิจัย
ควรมีการศึกษาเทคนิคและวิธีการดาํเนินงานวิจัยและพัฒนาอย่างละเอียด และควรมีการวางแผนการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาในทุกขั้นตอนให้รอบคอบและรัดกุม  

  8. ผู้วิจัยควรมีการควบคุมการบันทึกข้อมูลหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต รายการซื้อวัตถุดิบ ปริมาณขาย และอื่นๆ กับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและ
เที่ยงตรงท่ีสุด 
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  9. การบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาที่จัดให้เป็นการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ ควรมีการ
กําหนดเง่ือนไขหรือทําข้อตกลงให้ผู้ประกอบการเกิดการมีส่วนร่วมทั้งเงินงบประมาณ การตัดสินใจออกแบบการ
พัฒนาร้าน การหาวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงร้าน และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงคุณค่าของผลงานที่
ได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
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